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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφέρεια των Άλπεων, όπως ορίζεται στη Σύμβαση των 

Άλπεων, αποτελεί, όπως άλλες ορεινές περιοχές της Ευρώπης, μείζονα πρόκληση από την 

άποψη της ανάπτυξης του ρόλου της στο πλαίσιο του δικτύου ευρωπαϊκών μεταφορών, 

δεδομένου ότι έχει χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, πολύ ιδιαίτερες μορφές σύνδεσης και 

δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες, καθώς και χαρακτηριστικές τοπικές οικονομίες· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική γεωμορφολογία της μακροπεριφέρειας δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ως εμπόδιο για τη διασύνδεση αλλά ως ευκαιρία για την ανάπτυξη βιώσιμων 

διατροπικών υπηρεσιών μεταφορών με βάση τα περιφερειακά πρότυπα βέλτιστων 

πρακτικών και σε συνδυασμό με την προστασία και την προώθηση της φυσικής, 

περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιολογικής ποικιλίας, και τον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει να διατίθενται και να 

επενδύονται κυρίως στην ανάπτυξη των συνδέσεων δημόσιων μεταφορών στην περιοχή 

των Άλπεων, με βάση δείκτες προσαρμοσμένους στις ιδιαίτερες συνθήκες των ορεινών 

περιοχών, μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων σιδηροδρομικών συνδέσεων, ειδικότερα 

των διασυνοριακών μεταφορών, στην προώθηση των μικρών αστικών κέντρων, μέσω της 

βελτίωσης της προσβασιμότητας σε εργασία και βιώσιμες τουριστικές εγκαταστάσεις, και 

στη διασφάλιση των βασικών υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και φροντίδας των παιδιών, 

διευκολύνοντας τη δημιουργία νέων ποιοτικών τοπικών θέσεων εργασίας και 

προστατεύοντας το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των 

υδάτινων πόρων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Άλπεων πλήττεται από την εγκατάλειψη της 

υπαίθρου και την γήρανση του πληθυσμού λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεσματικές 

δημόσιες συγκοινωνίες, η σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο και ο βιώσιμος 

τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μπορούν να συμβάλουν ώστε να καταστεί πιο 

ελκυστική η περιφέρεια των Άλπεων για τους νέους και να διευκολυνθεί η πρόσβαση 

στην απασχόληση· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέντε από τους εννέα κεντρικούς διαδρόμους ΔΕΔ-Μ που είναι 

καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ανάπτυξη και για την επίτευξη 

των στόχων της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές, διασχίζουν τις Άλπεις, και ότι η 

υλοποίησή τους απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν κοινές και συντονισμένες 

οικονομικές προσπάθειες έως το 2030· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την εφαρμογή των αρχών που προβλέπει η σύμβαση-πλαίσιο 

και των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν, εκδόθηκε μια σειρά 

πρωτοκόλλων και μνημονίων συνεννόησης στα οποία ορίζονται ειδικά μέτρα για διάφορα 

θέματα, όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, η προστασία του εδάφους, ο χωροταξικός 

σχεδιασμός, η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία της φύσης και του τοπίου, με σκοπό την 

επιδίωξη κοινών έργων που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, και 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν, ως εκ τούτου, συνάψει διμερείς συμφωνίες 

για την εφαρμογή της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) σε συνδυασμό με 

χρηματοδότηση από πόρους των εθνικών προϋπολογισμών τους· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική της Επιτροπής έχει ως στόχο 

την παροχή μέσων που ενισχύουν την περιφερειακή ικανότητα, ιδίως με την προώθηση 

της βιώσιμης συνδεσιμότητας των μεταφορών, της διατροπικότητας και της 

διαλειτουργικότητας των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να 

επιτευχθεί η στροφή από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι αρκετές περιφέρειες που ανήκουν σε άλλες γειτονικές μακροπεριφέρειες (Αδριατική, 

Δούναβης) θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις αλληλοεπικαλυπτόμενες περιοχές προκειμένου 

να βελτιώσουν τη διασύνδεση, την προσβασιμότητα και τη διατροπικότητα· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική της Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων, υπογραμμίζει τόσο την ανάγκη 

μείωσης των επιπτώσεων των μεταφορών διά μέσου των Άλπεων με στόχο τη διατήρηση 

της περιβαλλοντικής κληρονομιάς των Άλπεων όσο και τη σημασία εφαρμογής μιας 

στρατηγικής η οποία θα αποσκοπεί σε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό πλαίσιο για τον 

πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ των 

μεταφορικών υποδομών και της προστασίας της περιοχής έχει αποτελέσει, επί δεκαετίες, 

μείζονα πρόκληση· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι κάθε παραγωγική επένδυση πρέπει 

να βασίζεται στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής, σε συνδυασμό με κατάλληλη 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα είναι σε θέση να αποτρέψει, 

μεταξύ άλλων, τους βασικούς κινδύνους φυσικών καταστροφών, σε μια περιοχή ιδιαίτερα 

ευάλωτη όπως η περιφέρεια των Άλπεων· 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την εδαφική οριοθέτηση βάσει της σύμβασης των Άλπεων και 

των σχετικών πρωτοκόλλων για τις μεταφορές και τον τουρισμό, καθώς και το σχέδιο 

δράσης της Επιτροπής που αποσκοπεί να αυξηθεί η βιωσιμότητα της συνδεσιμότητας των 

μεταφορών, τόσο εντός της περιφέρειας όσο και προς αυτήν, και να προωθηθεί η 

διατροπικότητα, η διαλειτουργικότητα και η ποιότητα των συστημάτων διατροπικών 

μεταφορών και κινητικότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα βέλτιστης πρακτικής· 

2. επικροτεί τη διάνοιξη της βασικής σήραγγας του Γοτθάρδου, την 1η Ιουνίου 2016· καλεί 

την Επιτροπή και τα αντίστοιχα κράτη μέλη των Άλπεων να αξιολογήσουν την μεταβολή 

των ροών κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών, όπως π.χ. κατά μήκος του 

άξονα Brenner, λόγω των νέων σηράγγων, πριν από τον σχεδιασμό συμπληρωματικών 

βασικών σηράγγων· ζητεί τη δημιουργία επαρκούς αριθμού σιδηροδρομικών σταθμών, 

όπου κρίνεται σκόπιμο, κατά μήκος των διαδρόμων προκειμένου να προωθηθεί ο στόχος 

της μετατόπισης των εμπορευματικών μεταφορών από το οδικό στο σιδηροδρομικό 

δίκτυο· 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 

στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό, και να εφαρμόσουν για την κυρίως ορεινή περιοχή των 

Άλπεων μια πολιτική για την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών που να είναι βιώσιμη, 

χωρίς αποκλεισμούς και μη επεμβατική για την περιοχή, να διατηρεί την περιοχή, και να 

προωθεί μια ισορροπημένη ανάπτυξη των οικονομικά ασθενέστερων περιφερειών και 

περιοχών όσον αφορά τον τουρισμό, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και 

την απασχόληση· τονίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό της πολιτικής για τις υποδομές 
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μεταφορών, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η αξιολόγηση και η ελαχιστοποίηση 

των αρνητικών επιπτώσεων, κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος· ζητεί την παροχή 

στήριξης για την ενθάρρυνση της σταδιακής μετάβασης από τις οδικές στις 

σιδηροδρομικές μεταφορές και στις μεταφορές με χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

προκειμένου να περιορισθούν οι εκπομπές ρύπων· 

4. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει επίσης στην βελτιστοποίηση της μεταφορικής ικανότητας 

του υφιστάμενου δικτύου υποδομών, με γενικό στόχο την καλύτερη εφαρμογή του 

δικτύου ΔΕΔ-Μ· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα έργα υποδομής που θα 

οδηγήσουν σε περιττό ή δυσανάλογο κίνδυνο για το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους ή 

τη δημόσια υγεία· 

5. τονίζει ότι θα πρέπει να βελτιωθούν και να προωθηθούν οι δυνατότητες διασύνδεσης της 

περιοχής και πρόσβασης προς αυτήν κατά την ημέρα και τη νύχτα αλλά και τα 

σαββατοκύριακα εξασφαλίζοντας τον σεβασμό για το περιβάλλον, την προστασία των 

υδάτινων και εδαφικών πόρων και τη συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών, επιδιώκοντας 

την πλήρη συμμετοχή πολιτικών παραγόντων και φορέων λήψης αποφάσεων σε κάθε 

επίπεδο, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών (ΜΚΟ), και προωθώντας επίσης δημόσιες διαβουλεύσεις· 

6. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των υποδομών σε ορεινές περιοχές θα επιτρέψει την ανάπτυξη 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα ενισχύσει την ελκυστικότητα αυτών των περιοχών για 

τις εν λόγω επιχειρήσεις, και επίσης θα διευκολύνει την εγκατάσταση εκεί ειδικών 

βιομηχανιών οι οποίες θα ωφεληθούν από αυτήν την εγκατάσταση λόγω του 

περιβάλλοντος (θερμοκρασία, καθαρός αέρας), γεγονός που θα οδηγήσει στη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας και θα συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής· παροτρύνει 

τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν, να προωθήσουν και να διαθέσουν για τουριστική 

χρήση παλιές, εγκαταλελειμμένες διαδρομές, αναβαθμίζοντας και θέτοντάς τες εκ νέου σε 

χρήση ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη, η υποβάθμιση και η ενδεχόμενη 

υδρογεωλογική αστάθεια· 

7. καλεί τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην περιφέρεια των Άλπεων να συνεργαστούν 

ώστε η επιβολή τελών διέλευσης στα μέσα μεταφοράς να είναι όσο το δυνατόν πιο 

ομοιόμορφη και να συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κυρίως για τα μέσα που 

υποχρεούνται να διέρχονται από άλλα κράτη λόγω γεωγραφικής θέσης· 

8. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ανάπτυξη και η προσβασιμότητα των 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρέχοντας πιο γρήγορα και πιο 

αποτελεσματικά υπηρεσίες και ενθαρρύνοντας και προωθώντας, όπου είναι δυνατόν, 

εναλλακτικές λύσεις για τις φυσικές μετακινήσεις, όπως, για παράδειγμα, την τηλεργασία 

ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ταξιδιών και των αρνητικών εξωτερικών συνεπειών τους, 

όπως ρυπογόνες εκπομπές, και να προωθηθεί η εξισορρόπηση της οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής· 

9. καλεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να προσδιορίσουν στρατηγικά έργα υποδομών τα οποία 

θα συμβάλουν στην ενίσχυση της συνοχής και θα μειώσουν την κυκλοφοριακή 

συμφόρηση χρησιμοποιώντας υπηρεσίες διατροπικών μεταφορών κατάλληλων για 

τουριστικές περιοχές, καθώς και στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, ενθαρρύνοντας 

με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· υπογραμμίζει τον ρόλο των 

περιφερειακών αερολιμένων και λιμένων στο τόξο γύρω από τις Άλπεις/την Μεσόγειο για 
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την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα της περιοχής των Άλπεων· θεωρεί ότι είναι 

σημαντικό να συνδεθούν με τα οδικά και τα σιδηροδρομικά δίκτυα· 

10. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε προγράμματα ανάπτυξης της τοπικής 

απασχόλησης και τουριστικές υποδομές· καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια 

στρατηγική προσέγγιση ώστε ο τουρισμός να μην είναι μια εποχιακή δραστηριότητα και 

να διευκολύνουν τη βιώσιμη πρόσβαση μέσω των δημόσιων συγκοινωνιών σε 

τουριστικούς προορισμούς όπως είναι τα χιονοδρομικά κέντρα, ενθαρρύνοντας την 

ποδηλασία σε συνδυασμό με τα σιδηροδρομικά ταξίδια· τονίζει την ανάγκη στήριξης της 

δικτύωσης και της δημοσιοποίησης παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των 

πρωτοβουλιών για τον βιώσιμο τουρισμό, όπως υποδομές που σχεδιάζονται για παθητική 

ενέργεια, αποτελεσματική χρήση των πόρων και τη χρήση βιώσιμων πηγών ενέργειας· 

11. επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια περιφέρεια όπως 

αυτή των Άλπεων, η οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στα προβλήματα που οφείλονται 

στη μορφολογία του εδάφους της και στο φυσικό της περιβάλλον· επισημαίνει ότι τα 

πρωτόκολλα για τις μεταφορές και τον τουρισμό που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση των 

Άλπεων επικυρώθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ και των Άλπεων· καλεί τα κράτη μέλη 

να παρακολουθούν στενά τα όρια ρύπανσης και να θεσπίσουν πολιτικές βιώσιμων 

μεταφορών που να συνάδουν με τους στόχους της COP 21 του Παρισιού· θεωρεί ότι 

πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενθαρρυνθούν οι ΜΜΕ να επενδύσουν στην 

καινοτομία και την ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους της COP21· 

12. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση των 

ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων σε έγγραφα προκειμένου να διασφαλιστεί 

διαφάνεια όσον αφορά την αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, και πιστεύει ότι σε 

περιπτώσεις που επιδιώκεται η πρόσβαση για επιτακτικούς λόγους που συνδέονται, 

μεταξύ άλλων, με την δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, θα πρέπει να δίδεται 

προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε ερείσματος προστασίας του ανταγωνισμού ή των 

εμπορικών δεδομένων· επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να επενδύσουν τα κράτη μέλη 

με διαφανή τρόπο τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια στην εφαρμογή της Στρατηγικής για 

τις Άλπεις, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και με καλύτερη συνεργασία, προκειμένου να βελτιωθούν 

οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να επανεξετάζουν ετησίως την αποτελεσματική 

εφαρμογή, την επίτευξη των στόχων και την οικονομική χρήση των πόρων· 

13. θεωρεί ότι τα έσοδα από τα διόδια και τα ειδικά διόδια από την περιοχή των Άλπεων για 

έργα μεταφορών στην περιοχή των Άλπεων θα πρέπει να διατίθενται — κατά πρώτον για 

την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ αλπικών διαδρόμων, κατά δεύτερον για περιφερειακές οδούς 

πρόσβασης και, κατά τρίτον, για τοπικές διαδρομές· 

14. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν προσβασιμότητα και παροχή 

βοήθειας ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές, και ζητεί την παροχή υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης και πρώτων βοηθειών, μεταξύ άλλων, στις περιοχές που 

παρουσιάζουν περισσότερες ελλείψεις σε επίπεδο μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη την 

απόσταση που τις χωρίζει από τα κεντρικά νοσοκομεία· 
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