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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že alpský region definovaný v rámci Alpské úmluvy podobně jako jiné 

evropské horské oblasti představuje velkou výzvu, pokud jde o rozvoj jeho úlohy v 

evropské dopravní síti, neboť je řídce obydlen a vykazuje velmi specifické typy spojení, 

dostupnosti služeb a místního hospodářství; 

B. vzhledem k tomu, že by specifická geomorfologická situace tohoto makroregionu neměla 

být považována za překážku propojení, nýbrž spíše za příležitost rozvíjet udržitelné služby 

v oblasti intermodální dopravy, které se budou zakládat na regionálním modelu 

osvědčených postupů, ve spojení s ochranou a propagací přírodního, ekologického a 

kulturního dědictví a biologické rozmanitosti a také se zmírňováním změny klimatu;  

C. vzhledem k tomu, že finanční zdroje by měly být investovány především do rozvoje 

veřejných dopravních propojení v alpských regionech na základě ukazatelů, které 

zohledňují specifické podmínky horských oblastí, a to zkvalitněním stávajících 

železničních spojení, zejména v případě přeshraniční dopravy, do zlepšování podmínek 

malých obydlených center díky snadnějšímu dojíždění do práce a lepší přístupnosti 

udržitelných turistických zařízení a do zajišťování základních služeb v oblasti zdraví, 

vzdělání a péče o děti, podpory vytváření nových kvalitních lokálních pracovních míst a 

ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů, včetně vodních; 

D. vzhledem k tomu, že se alpský region potýká s vylidňováním a stárnutím obyvatelstva; 

vzhledem k tomu, že kvalitní služby veřejné dopravy, vysokorychlostní připojení k 

internetu a udržitelný celoroční cestovní ruch by mohly přispět k zatraktivnění alpského 

regionu pro mladé lidi a k usnadnění přístupu k zaměstnání; 

E. vzhledem k tomu, že pět z devíti hlavních koridorů TEN-T, jež mají zásadní význam pro 

evropský a regionální rozvoj a pro dosažení cílů stanovených v bílé knize o dopravě, 

prochází přes Alpy, a vzhledem k tomu, že jejich realizace vyžaduje společné 

koordinované finanční úsilí členských států do roku 2030; 

F. vzhledem k tomu, že za účelem plnění zásad uvedených v rámcové úmluvě a provádění 

praktických iniciativ byla přijata řada protokolů a memorand o porozumění, jež obsahují 

konkrétní opatření v nejrůznějších oblastech, které zahrnují dopravu, cestovní ruch, 

ochranu půdy, územní plánování, udržitelný rozvoj, ochranu přírody a ochranu krajiny, za 

účelem realizace společných projektů v rámci transevropských dopravních sítí, a 

vzhledem k tomu, že členské státy v této souvislosti uzavřely dvoustranné dohody 

zaměřené na využití prostředků z Nástroje pro propojení Evropy spolu s prostředky 

vyhrazenými v rámci vnitrostátních rozpočtů; 

G. vzhledem k tomu, že makroregionální strategie Komise má poskytnout nástroje, jež posílí 

regionální kapacitu, zejména zlepšením konektivity, intermodality a interoperability 

udržitelné osobní a nákladní dopravy, aby se podařilo převést silniční dopravu na 

železnice; vzhledem k tomu, že celá řada regionů, které jsou součástí jiných sousedících 

makroregionů (např. Jadran, Dunaj), by měla vzájemné překrývání oblastí využívat k 
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tomu, aby zlepšila propojení, dostupnost a intermodalitu; 

H. vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení týkajícím se strategie EU pro alpský region 

poukázala jednak na nutnost omezit dopad dopravy přes Alpy s cílem zachovat alpské 

přírodní dědictví, a jednak na význam uplatňování strategie, která by se zaměřovala na 

vytvoření lepšího prostředí pro obyvatele; vzhledem k tomu, že v posledních desetiletích 

se stalo jedním z hlavních úkolů dosažení rovnováhy mezi dopravní infrastrukturou a 

ochranou prostředí v regionech;  avšak vzhledem k tomu, že každá produktivní investice 

by se měla zakládat na posouzení celého životního cyklu a dopadu na životní prostředí, 

aby bylo možné v tak ohrožených oblastech, jako je alpský region, omezit nejvážnější 

rizika přírodních katastrof; 

1. bere na vědomí územní vymezení podle Alpské úmluvy a související protokoly v odvětví 

dopravy a cestovního ruchu a také akční plán Komise zaměřený na zlepšování 

udržitelnosti dopravní konektivity na území toho regionu i mezi ním a dalšími regiony, 

jakož i na podporu intermodality, interoperability a kvality intermodálních systémů 

dopravy a mobility, v souladu s osvědčenými modely; 

2. vítá otevření Gotthardského úpatního tunelu dne 1. června 2016; vyzývá Komisi a 

příslušné alpské členské státy, aby předtím, než začnou plánovat další úpatní tunely, 

vyhodnotily, zda využíváním nových tunelů došlo ke změně dopravních toků a rozložení 

nákladní dopravy, například na trase přes Brennerský průsmyk; požaduje, aby bylo podél 

koridorů tam, kde je to účelné, vybudováno dostatečné množství kombinovaných 

terminálů železniční a silniční dopravy za účelem naplňování cíle přesunutí nákladní 

dopravy ze silnic na železnici; 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily víceúrovňovou správu v oblasti plánování 

dopravy a aby v hornatém alpském regionu uplatňovaly politiku rozvoje dopravní 

infrastruktury, která bude udržitelná, inkluzivní a neinvazivní, jež ho bude zachovávat a 

jež bude podporovat vyvážený rozvoj hospodářsky slabších regionů a oblastí, pokud jde o 

cestovní ruch, sociální soudržnost, regionální rozvoj a zaměstnanost; zdůrazňuje, že při 

plánování politiky v oblasti dopravní infrastruktury by mělo být prioritou řešení a 

minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a další oblasti; žádá, aby byl v 

zájmu snižování emisí znečišťujících látek i nadále prosazován postupný přechod od 

silniční k železniční dopravě a přechod k dopravě využívající alternativní zdroje energie; 

4. vyzývá Komisi, aby se zaměřila i na optimalizaci kapacity stávající infrastruktury, což 

přispěje k účelnějšímu budování sítě TEN-T; zdůrazňuje, že by neměly být financovány 

projekty v oblasti budování infrastruktury, které by mohly představovat nadměrné nebo 

zbytečné riziko pro životní prostředí, přírodní zdroje nebo veřejné zdraví; 

5. zdůrazňuje, že by měla být zlepšována a podporována propojenost a dostupnost tohoto 

regionu ve dne, v noci i o víkendech, přičemž je nutné respektovat životní prostředí, 

chránit vodní a půdní zdroje a zajistit účast místního obyvatelstva plným zapojením 

politických činitelů na všech úrovních, zejména na místní a regionální úrovni, a 

nevládních organizací a rovněž prosazováním veřejných konzultací; 

6. domnívá se, že budování infrastruktury v horských oblastech by napomohlo rozvoji 

malých a středních podniků a zvyšování atraktivity horských oblastí pro tyto podniky a 

přispělo k rozvoji specifických odvětví využívajících přírodních podmínek regionu 
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(teplota, čistý vzduch), což by vedlo k vytváření nových pracovních míst a podpořilo 

udržitelný rozvoj tohoto regionu; vybízí členské státy k opravám a zkvalitňování starých 

nepoužívaných turistických tras, aby mohly být znovu využívány a aby se zabránilo jejich 

opouštění, chátrání a možné hydrogeologické nerovnováze; 

7. vyzývá státy, které jsou součástí alpského regionu, aby ve vzájemné spolupráci co nejvíce 

sjednotily tranzitní poplatky a zajistily jejich soulad s evropskými normami, především v 

případě zemí, které jsou vzhledem ke své zeměpisné povaze nuceny využívat tranzit přes 

jiné země; 

8. je toho názoru, že by měl být urychlen rozvoj a dostupnost informačních a komunikačních 

technologií pomocí rychlejšího a účinnějšího poskytování služeb a případné podpory 

alternativ fyzického dojíždění, jako je práce na dálku, aby se snížil počet cest a množství 

negativních externích dopadů jako znečišťujících emisí, a podporovalo se sladění 

rodinného a pracovního života; 

9. vyzývá dotčené země, aby určily strategické projekty, které by pomohly posílit soudržnost 

a snížit přetíženost silnic tím, že se budou používat intermodální dopravní služby vhodné 

pro turistické oblasti, a dále povzbudit růst místní ekonomiky, což podpoří vytváření 

pracovních míst; zdůrazňuje úlohu regionálních letišť a přístavů v přilehlých oblastech a 

Středomoří pro dostupnost a propojenost alpského regionu; je přesvědčen, že je důležité je 

propojit se silniční a železniční sítí; 

10. vyzývá členské státy, aby investovaly do programů vytváření místních pracovních 

příležitostí a do infrastruktury cestovního ruchu; vyzývá k přijetí strategického přístupu, 

podle nějž nebude cestovní ruch tolik sezónní aktivitou, k usnadnění udržitelného přístupu 

do turistických destinací, jako jsou lyžařská střediska, prostřednictvím veřejné dopravy a k 

povzbuzování kombinace cyklistiky a cestování vlakem; zdůrazňuje, že je důležité 

podporovat navazování kontaktů a zveřejňování příkladů osvědčených postupů 

udržitelných iniciativ cestovního ruchu, jako jsou struktury navržené pro pasivní energii, 

účinné využívání zdrojů a používání udržitelných zdrojů energie; 

11. poukazuje na to, že změna klimatu je zvláště důležitá pro regiony, jako jsou Alpy, jejichž 

morfologie a přírodní prostředí je činí obzvláště zranitelnými; zdůrazňuje, že EU a alpské 

členské státy ratifikovaly protokoly Alpské úmluvy týkající se dopravy a cestovního 

ruchu; vyzývá členské státy, aby bedlivě monitorovaly limity znečištění ovzduší a 

zaváděly politiky udržitelné dopravy v souladu s cíli z pařížské konference COP21; je 

přesvědčen, že je potřebné vyvinout úsilí s cílem povzbuzovat malé a střední podniky, aby 

investovaly do inovací a vývoje v souladu s cíli z pařížské konference COP21; 

12. vyzývá Komisi, aby zajistila snadný přístup evropských občanů i orgánů k dokumentům, 

tak aby byla zajištěna transparentnost vynakládání veřejných finančních prostředků, a je 

přesvědčen, že v případech, kdy se jedná o přístup na základě naléhavých důvodů včetně 

mimo jiné důvodů týkajících se veřejného zdraví a životního prostředí, musí mít tento 

přístup vždy přednost před neumožněním přístupu z důvodu ochrany hospodářské soutěže 

nebo obchodních cílů; konstatuje, že za tímto účelem bude nutné, aby členské státy 

zajistily transparentní investování prostředků z evropských fondů, které jsou k dispozici 

pro realizaci alpské strategie, aby přihlížely k omezením vyplývajícím z posuzování 

dopadů na životní prostředí a aby prohloubily spolupráci mezi sebou a rozšířily součinnost 

s cílem zajistit výměnu osvědčených postupů; je přesvědčen, že jednou ročně by pak měl 
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Evropský účetní dvůr a Evropský parlament přezkoumat její účinné provádění, 

dosahování cílů a hospodárné využívání zdrojů; 

13. domnívá se, že by příjmy z mýtného a zvláštního mýtného z alpských regionů měly být 

vyčleněny na projekty v oblasti dopravy v alpském regionu, v první řadě na rozvoj 

alpských koridorů TEN -T, potom na regionální přístupové cesty a dále také na místní 

cesty; 

14. vyzývá členské státy a regiony, aby zajistily přístupnost a zdravotní pomoc také v 

oblastech, které jsou jen obtížně přístupné, a žádá, aby vzhledem ke vzdálenosti větších 

nemocnic byla zdravotní péče a první pomoc zajištěna také v oblastech s nedostatečnou 

dopravní obslužností. 
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