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FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at Alperegionen som defineret i Alpekonventionen ligesom andre 

europæiske bjergområder udgør en betydelig udfordring for så vidt angår udvikling af 

dens rolle inden for det europæiske transportnetværk, eftersom den er kendetegnet ved en 

lav befolkningstæthed, yderst specifikke former for forbindelser og adgang til 

tjenesteydelser samt særegne lokaløkonomier; 

B. der henviser til, at makroregionens særlige geomorfologi ikke bør betragtes som en 

hindring for konnektivitet, men snarere som en mulighed for at udvikle bæredygtige, 

intermodale transporttjenester baseret på regionale modeller for bedste praksis og 

kombineret med beskyttelse og fremme af natur-, miljø- og kulturarven og af biodiversitet 

og afbødning af klimaforandringer;  

C. der henviser til, at finansielle ressourcer primært skal kanaliseres hen imod og investeres i 

udviklingen af offentlige transportforbindelser i alpine regioner på grundlag af indikatorer, 

der passer til de specifikke forhold i bjergområder, gennem forbedring af eksisterende 

jernbaneforbindelser, især grænseoverskridende transport, i indsatsen til fremme af 

småbycentre gennem udvidelse af mulighederne for adgang til arbejde og bæredygtige 

turistfaciliteter og i at sikre grundlæggende sundheds-, uddannelses- og 

børnepasningsfaciliteter, der letter skabelsen af ny, kvalitetssikret, lokal beskæftigelse og 

beskytter miljø og naturressourcer, herunder vandressourcer; 

D. der henviser til, at Alperegionen er negativt påvirket af udvandring fra landdistrikterne og 

en aldrende befolkning; der henviser til, at effektive offentlig transportsystemer, 

højhastighedsinternetforbindelse og bæredygtig helårsturisme ville kunne gøre 

Alperegionen mere attraktiv for unge og lette adgangen til beskæftigelse; 

E. der henviser til, at fem ud af ni TEN-T-hovedkorridorer, der er afgørende for den 

europæiske og den regionale udvikling og for at indfri de mål, der er opstillet i hvidbogen 

om transport, gennemkrydser Alperne og til, at virkeliggørelsen af disse kræver fælles og 

koordinerede finansielle bestræbelser fra medlemsstaternes side frem til 2030; 

F. der henviser til, at der med henblik på at omsætte principperne i rammekonventionen og 

initiativerne i praksis er blevet vedtaget en række protokoller og aftalememoranda, der 

opstiller de specifikke foranstaltninger for en række emner, herunder transport, turisme, 

jordbevarelse, arealanvendelse, bæredygtig udvikling, naturbevarelse og 

landskabsbeskyttelse i den hensigt at forfølge fælles projekter relateret til transeuropæiske 

transportnetværk, og henviser til, at medlemsstaterne følgeligt indgik bilaterale aftaler 

med det formål at implementere finansiering under Connecting Europe-faciliteten i 

tilknytning til deres egne, nationale budgetter; 

G. der henviser til, at Kommissionens makroregionale strategi har til formål at opstille 

instrumenter, der styrker den regionale kapacitet især ved at højne den bæredygtige 

transportkonnektivitet, intermodalitet og interoperabilitet inden for passager- og 

godstransport, for dermed at opnå et skifte fra vej- til jernbanetransport; der henviser til, at 
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indtil flere regioner, der deltager i andre, tilstødende makroregioner (Adriaterhavet, 

Donau) bør anvende overlappende områder med henblik på at forbedre 

sammenknytningen, adgangsmulighederne og intermodaliteten; 

H. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse om EU's strategi for Alperegionen 

peger på både behovet for at reducere indvirkningen af transport på tværs af Alperne i den 

hensigt at bevare Alpernes miljøarv, og til betydningen af at gennemføre en strategi der 

skaber bedre miljømæssige betingelser for befolkningen; der henviser til, at 

balancegangen mellem transportinfrastruktur og regional bevaringshensyn i årtier er 

blevet anset for en betydelig udfordring; der ikke desto mindre henviser til, at enhver 

produktiv investering bør være baseret på en livscyklusvurdering tillige med en 

miljøkonsekvensundersøgelse, som er nødvendig for at forebygge større naturkatastrofer i 

et område så sårbart som Alperegionen; 

1. tager notits af den territoriale afgrænsning under Alpekonventionen og af relaterede 

protokoller om transport og turisme såvel som Kommissionens handlingsplan med sigte 

på at forbedre transportkonnektivitetens bæredygtighed inden for og til regionen, at 

fremme intermodalitet, interoperabilitet og kvaliteten af intermodal transport og 

mobilitetssystemer i overensstemmelse med modeller for bedste praksis; 

2. glæder sig over åbningen den 1. juni 2016 af Gotthard-basetunnellen; opfordrer 

Kommissionen og de respektive Alpemedlemsstater til at evaluere ændringerne i 

trafikstrømme og godsandele ad bl.a. Brennerruten som afstedkommes af nye tunneller, 

før der planlægges yderligere basetunneller; anmoder om et tilstrækkeligt antal jernbane-

vejterminaler på hensigtsmæssige steder langs korridorerne med henblik på at fremme 

målet om et skifte af godstrafikken fra vej til jernbane; 

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke flerniveaustyringen inden for 

transportplanlægning og til at føre en politik for den primært bjergrige Alperegion til 

udvikling af transportinfrastrukturen, som er bæredygtig, inklusiv og ikke invasiv for 

regionen, og at fremme en afbalanceret udvikling af økonomisk svagere regioner og 

områder, for så vidt angår turisme, social samhørighed, økonomisk fremgang og 

beskæftigelse; fremhæver, at det i forbindelse med planlægning af 

transportinfrastrukturpolitik bør prioriteres at vurdere og minimere negative indvirkninger 

på bl.a. miljøet; opfordrer til støtte med det formål at tilskynde til et gradvist skifte fra vej- 

til jernbanetransport og til transport baseret på alternative energikilder for således at 

nedbringe udledningen af forurening; 

4. opfordrer Kommissionen til også at fokusere på at optimere det eksisterende 

infrastrukturnetværks kapacitet med det overordnede mål at opnå en bedre 

implementering af TEN-T-netværk; fremhæver, at infrastrukturprojekter, som vil føre til 

en undgåelig eller uforholdsmæssig stor risiko for miljø, naturressourcer eller offentlig 

sundhed, ikke bør modtage finansiering; 

5. understreger, at regionens konnektivitet og tilgængelighed på alle tidspunkter af døgnet og 

i weekender bør forbedres og fremmes ved at sikre respekt for miljøet, beskyttelse af 

vandressourcer og inddragelse af lokalbefolkningen, ved i fuldt omfang at inddrage 

politiske aktører og beslutningstagere på alle niveauer, især regionalt og lokalt, såvel som 

civilsamfundsorganisationer og desuden ved at fremme høringer af offentligheden; 
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6. mener, at udvikling af infrastrukturen i bjergegne vil muliggøre udvikling af og højne 

tiltrækningskraften ved SMV'er og vil lette etableringen af specifikke brancher i sådanne 

områder, der ville kunne drage nytte af deres beliggenhed som følge af miljøet 

(temperatur, ren luft), hvad der ville skabe nye jobs og bidrage til den bæredygtige 

udvikling af regionen; tilskynder medlemsstaterne til at reparere og forbedre gamle, 

nedlagte stier til brug for turister, opgradere dem og tage dem i brug på ny for således at 

forhindre dem i at blive opgivet og forfalde og eventuelt forhindre hydrogeologisk 

destabilisering; 

7. opfordrer de medlemsstater, der er en del af Alperegionen, til at samarbejde om at sikre, at 

transitafgifter er så ensartede som muligt og i tråd med EU's standarder, navnlig for lande, 

som på grund af deres geografiske beliggenhed er tvunget til at krydse andre; 

8. er af den opfattelse, at udvikling og tilgængelighed af informations- og 

kommunikationsteknologier bør højnes ved at yde hurtigere og mere effektive tjenester og 

til, hvor det er muligt, at tilskynde og fremme alternativer til fysisk rejse såsom 

telearbejde, med henblik på at nedbringe antallet af rejser og deres negative, eksterne 

virkninger såsom forurenende udledning, og til at befordre en bedre balance mellem 

arbejds- og privatliv; 

9. opfordrer de berørte lande til at indkredse de strategiske infrastrukturprojekter, der vil 

kunne bistå med at styrke samhørigheden og mindske overbelastningen af vejnettet ved at 

anvende intermodale transportmidler tilpasset turistområder og styrkelse af lokale 

økonomier for dermed at tilskynde til jobskabelse; understreger betydningen af regionale 

lufthavne og havne i Alpenære regioner/Middelhavsområdet med henblik på at højne 

Alperegionens tilgængelighed og konnektivitet; anser det for vigtigt at knytte disse 

sammen gennem vej- og jernbanenet; 

10. opfordrer medlemsstaterne til at investere i lokale beskæftigelsesprogrammer og 

turistinfrastruktur; opfordrer til, at der anlægges en strategisk tilgang til at gøre turismen 

mindre sæsonbetonet og til at lette bæredygtig adgang via offentlig transport til turistmål 

såsom skisportssteder, idet der tilskyndes til cykling i kombination med togrejser; 

understreger betydningen af at støtte netværk og af at offentliggøre eksempler på bedste 

praksis inden for bæredygtige turistinitiativer såsom strukturer udformet til passiv energi, 

ressourceeffektivitet og anvendelse af bæredygtige energikilder; 

11. gør opmærksom på, at klimaforandringer er særlig betydningsfulde for regioner som 

Alperne, hvis morfologi og naturlige levesteder er særligt skrøbelige; fremhæver, at 

transport- og turismeprotokollerne under Alpekonventionen er blevet ratificeret af EU og 

Alpemedlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at overvåge luftforureningsgrænserne 

nøje og til at indføre politikker for bæredygtig transport i tråd med Paris COP21-målene; 

finder, at der skal gøres bestræbelser på at tilskynde SMV'er til at investere i innovation 

og udvikling i overensstemmelse med COP21-målene; 

12. opfordrer Kommissionen til at sikre let og bekvem adgang til dokumenter både for 

unionsborgerne og for institutionerne med henblik på at sikre gennemskuelighed 

vedrørende brugen af offentlige midler, og mener, at dette i sager, hvor der søges om 

adgang af altovervejende grunde, herunder ikke mindst grunde vedrørende offentlig 

sundhed og miljøet, bør prioriteres højere end ethvert hensyn til konkurrence eller 

kommercielle formål; bemærker, at det vil blive nødvendigt for medlemsstaterne at 
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investere EU-midler øremærket til implementering af Alpestrategien på gennemskuelig 

vis under hensyntagen til de begrænsninger, som følger af 

miljøkonsekvensundersøgelserne og med bedre samarbejde for dermed at forbedre 

udveksling af bedste praksis; mener, at Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret 

årligt bør gennemgå implementeringens effektivitet, indfrielse af målene og den 

økonomisk anvendelse af ressourcer; 

13. mener, at indtægter fra vejafgifter og særlige vejafgifter i Alperegioner for 

transportprojekter i Alperegionerne bør øremærkes – først til udvikling af TEN-T-

Alpekorridorer, dernæst til regionale adgangsruter, og slutteligt til lokale ruter; 

14. opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at sikre, at der også er adgang til mindre 

tilgængelige områder, så udrykningstjenester kan nå frem, og at der findes sundheds- og 

førstehjælpsfaciliteter i områder, hvor transportforholdene er mindre favorable under 

hensyntagen til disses afstande til større hospitaler; 
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