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ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Alpi piirkond, nagu see on Alpi konventsioonis määratletud, kujutab endast 

sarnaselt muudele Euroopa mägipiirkondadele Euroopa transpordisüsteemi jaoks suurt 

väljakutset, kuivõrd seda iseloomustavad madal rahvastikutihedus, äärmiselt spetsiifilised 

ühendused ja teenuste kättesaadavus ning eripärane kohalik majandus; 

B. arvestades, et selle makropiirkonna eripärast geomorfoloogiat ei tuleks käsitleda 

ühenduvuse vaatepunktist takistusena, vaid pigem võimalusena arendada jätkusuutlikke 

ühendveoteenuseid, mis põhinevad piirkonna parimate tavade mudelitel ning millega 

kaasneb loodusliku, keskkonnaalase ja kultuurilise pärandi ja bioloogilise mitmekesisuse 

kaitse ja edendamine ning kliimamuutuste leevendamine;  

C. arvestades, et rahalised vahendid tuleks suunata ja investeerida peamiselt Alpi piirkonna 

avaliku sektori transpordiühenduste arendamisse, võttes aluseks näitajad, mis vastavad 

mägipiirkondade eritingimustele, parandades selleks olemasolevaid raudteeühendusi, 

eelkõige piiriülest transporti, aga ka väikelinnade keskuste arendamisse, parandades 

juurdepääsetavust tööle ja jätkusuutlikele turismirajatistele, ning heade tervishoiu-, 

haridus- ja lastehoiuteenuste tagamisse, edendades selleks uue kvaliteediga kohaliku 

tööhõive loomist ning kaitstes keskkonda ja loodusvarasid, sh veeressursse; 

D. arvestades, et rahvastikukadu maapiirkondadest ja vananev elanikkond mõjutavad Alpi 

piirkonda negatiivselt; arvestades, et tõhus avaliku sektori transporditeenus, suure 

kiirusega internetiühendus ja säästev aastaringne turism võiksid aidata muuta Alpi 

piirkonda noortele ligitõmbavamaks ja soodustada juurdepääsu tööle; 

E. arvestades, et läbi Alpide läheb viis koridori üheksast üleeuroopalise transpordivõrgu 

põhikoridorist, mis on Euroopa ja piirkondliku arengu ning transpordi valges raamatus 

seatud eesmärkide saavutamiseks ülitähtsad, ja arvestades, et nende elluviimiseks on vaja 

liikmesriikide ühiseid ja kooskõlastatud rahalisi pingutusi kuni aastani 2030; 

F. arvestades, et selleks, et jõustada raamkonventsioonis sätestatud põhimõtted ja praktikas 

rakendatavad algatused, on vastu võetud rida protokolle ja vastastikuse mõistmise 

memorandumeid, milles nähakse ette konkreetsed meetmed paljude eri valdkondade 

kohta, sh transport, turism, mullakaitse, ruumiline planeerimine, säästev areng, 

looduskaitse ja maastikukaitse, et viia ellu ühised üleeuroopalise transpordivõrguga seotud 

projektid, ning arvestades, et liikmesriigid on seepärast sõlminud kahepoolsed 

kokkulepped Euroopa ühendamise rahastu vahendite kasutamiseks koos omaenda 

eelarvevahenditega; 

G. arvestades, et komisjoni makropiirkondliku strateegiaga soovitakse pakkuda vahendeid, 

mis tugevdavad piirkondlikku suutlikkust, eelkõige säästvate transpordiühenduste, 

ühendvedude ja koostalitlusvõime edendamise kaudu reisijate ja kaubaveo valdkonnas, et 

saavutada üleminek maanteevedudelt raudteevedudele; arvestades, et mitmed piirkonnad, 

mis kuuluvad muude naabruses asuvate makropiirkondade alla (Aadria, Doonau), peaksid 

kattuvaid alasid ära kasutama, et parandada ühendatust, juurdepääsetavust ja 
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ühendvedusid; 

H. arvestades, et komisjon rõhutab oma ELi Alpi piirkonna strateegiat käsitlevas teatises nii 

vajadust vähendada Alpe läbiva transpordi mõju, et kaitsta Alpide looduspärandit, kui ka 

seda, kui tähtis on viia ellu strateegia, mis parandaks inimeste elukeskkonda; arvestades, 

et transporditaristu ja piirkondliku keskkonnakaitse vahelise tasakaalu saavutamine on 

olnud juba aastakümneid suur probleem; arvestades, et iga tootlik investeering peaks 

sellegipoolest põhinema olelusringi hindamisel koos keskkonnamõju hindamisega, mis on 

vajalikud selleks, et sellises haavatavas piirkonnas nagu Alpid suuri looduskatastroofe ära 

hoida; 

1. võtab teadmiseks Alpi konventsioonis ja sellega seotud transpordi- ja turismiprotokollides 

ette nähtud territoriaalsed piirid ning komisjoni tegevuskava, mille eesmärk on parandada 

transpordiühenduste jätkusuutlikkust piirkonna sees ja piirkonnale ligipääsul ning 

edendada ühendvedusid ja koostalitlusvõimet ning ühendvedude ja liikuvussüsteemide 

kvaliteeti kooskõlas parimate tavade mudelitega; 

2. peab tervitatavaks Gotthardi põhitunneli avamist 1. juunil 2016; palub komisjonil ja 

vastavatel Alpi piirkonna liikmesriikidel enne täiendavate põhitunnelite kavandamist 

hinnata, kuidas on seoses uute tunnelitega muutunud liiklusvood ja kauba osakaal, näiteks 

mööda Brenneri liini; nõuab, et vajaduse korral oleks koridoride juures piisaval arvul 

raudtee-/maanteeterminale, et edendada kaubaliikluse suunamist maanteelt raudteele; 

3. palub komisjonil ja liikmesriikidel tugevdada mitmetasandilist juhtimist transpordi 

planeerimisel ning rakendada enamasti mägises Alpi piirkonnas eelkõige säästvat, 

kaasavat ja piirkonna suhtes mitteinvasiivset transporditaristu arendamise poliitikat, mis 

säilitaks seda piirkonda ja edendaks majanduslikult nõrgemate piirkondade ja alade 

tasakaalustatud arengut turismi, sotsiaalse sidususe, majandusliku edasimineku ja 

tööhõive seisukohast; rõhutab, et transporditaristu poliitika kavandamisel peaks olema 

esmatähtis muu hulgas hinnata ja vähendada kahjulikku mõju ka keskkonnale; nõuab 

toetuse tagamist, et innustada järkjärgulist üleminekut maanteetranspordilt 

raudteetranspordile ning alternatiivenergiaallikatel töötavatele transpordiliikidele, et 

vähendada saasteainete heidet; 

4. palub komisjonil keskenduda ka olemasoleva taristuvõrgu läbilaskevõime 

optimeerimisele, mille üldeesmärk on üleeuroopalise transpordivõrgu parem rakendamine; 

rõhutab, et taristuprojekte, mille tulemuseks oleks välditav või ebaproportsionaalne oht 

keskkonnale, loodusvaradele või rahvatervisele, ei tuleks rahastada; 

5. rõhutab, et piirkonna ühenduvust ja juurdepääsetavust päeval ja öösel ning nädalalõppudel 

tuleks parandada ja edendada ning selleks tuleks tagada keskkonna ning veevarude ja 

maavarade kaitse ning kaasata kohalikke elanikke, kaasates täielikult kõigi tasandite 

poliitilised jõud ja otsusetegijad, eelkõige piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonid, ning edendada ka avalikke konsultatsioone; 

6. on seisukohal, et taristu arendamine mägipiirkondades võimaldaks VKEde arengut ja 

suurendaks nende atraktiivsust ning soodustaks nendes piirkondades spetsiifiliste 

majandusharude loomist, mis saaksid tänu keskkonnale (temperatuur, puhas õhk) kasu 

oma asukohast, looksid uusi töökohti ja aitaksid kaasa piirkonna jätkusuutlikule arengule; 

julgustab liikmesriike turismi eesmärgil remontima ja parandama vanu mittekasutatavaid 
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raudteid, neid ajakohastama ja uuesti kasutusele võtma, et neid ei hüljataks ega lastaks 

laguneda ning hoitaks ära võimalik hüdrogeoloogiline ebastabiilsus; 

7. palub Alpi piirkonna liikmesriikidel teha koostööd tagamaks, et transiiditasud oleksid nii 

ühtlased kui võimalik ja kooskõlas Euroopa standarditega, eelkõige riikide puhul, mis oma 

geograafilise asukoha tõttu vajavad transiiti läbi muude riikide; 

8. peab vajalikuks parandada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamist ja sellele 

juurdepääsu, pakkudes kiiremaid ja tõhusamaid teenuseid ning pakkudes ja edendades 

füüsiliselt ühest kohast teise sõitmisele alternatiive, näiteks kaugtöö, et vähendada nii 

edasi-tagasi sõitmist ja sellega kaasnevat kahjulikku välismõju, nagu saasteainete 

heitkogused, ning hõlbustada töö ja eraelu paremat ühitamist; 

9. palub asjaomastel riikidel teha kindlaks strateegilised taristuprojektid, mis aitaksid 

tugevdada sidusust ja vähendada liiklusummikuid, kasutades selleks turismipiirkondadele 

ja kohaliku majanduse kasvuks sobivaid ühendveoteenuseid, soodustades nii töökohtade 

loomist; rõhutab, et piirkondlikel lennujaamadel ja sadamatel on Alpi jalami / Vahemere 

piirkonnas Alpi piirkonnale juurdepääsu ja selle ühendatuse seisukohalt tähtis roll; peab 

oluliseks ühendada need maantee- ja raudteevõrkudega; 

10. palub liikmesriikidel investeerida kohalikesse töökohtade loomise programmidesse ja 

turismitaristusse; nõuab sellise strateegilise käsituse vastuvõtmist, mis vähendaks turismi 

hooajalisust, soodustaks säästvat juurdepääsu turismisihtkohtadele (nt suusakuurordid) 

avaliku sektori transporditeenustega ja hõlbustaks jalgratta kasutamist kombinatsioonis 

rongisõiduga; rõhutab, kui oluline on toetada võrkude loomist ja parimate tavade näidete 

avalikustamist säästvate turismialgatuste kohta (nt passiivenergia kasutamiseks 

kavandatud struktuurid, ressursitõhusus ja säästvate energiaallikate kasutamine); 

11. märgib, et kliimamuutused on eriti tähendusrikkad just selliste piirkondade jaoks nagu 

Alpid, mille morfoloogia ja looduslikud elupaigad on eriti haavatavad; toonitab, et EL ja 

Alpi piirkonna liikmesriigid on Alpi konventsiooni transpordi- ja turismiprotokollid 

ratifitseerinud; palub liikmesriikidel jälgida õhusaaste piirmäärasid tähelepanelikult ja 

rakendada Pariisi COP21 eesmärkidele vastavat säästvat transpordipoliitikat; on 

seisukohal, et tuleks teha pingutusi, et ergutada VKEsid investeerima innovatsiooni ja 

arengusse, nagu näevad ette COP21 eesmärgid; 

12. palub, et komisjon tagaks nii Euroopa kodanikele kui ka institutsioonidele hõlpsa ja lihtsa 

juurdepääsu dokumentidele, et tagada läbipaistvus avaliku sektori vahendite kasutamises, 

ning on veendunud, et kui juurdepääsu taotletakse esmatähtsatel põhjustel, kaasa arvatud 

tervise ja keskkonnaga seotud põhjused, tuleks neid pidada ülimuslikuks mis tahes 

konkurentsi kaitse või äriandmete puutumatusega seotud kaalutluste suhtes; märgib, et 

liikmesriigid peavad investeerima Alpi strateegia rakendamise jaoks eraldatud ELi 

sihtotstarbelisi vahendeid läbipaistval viisil, võttes arvesse keskkonnamõju uuringute 

tulemusena ilmsiks tulnud piiranguid, ja tegema seda parema koostöö vaimus, et 

parandada parimate tavade vahetust; on seisukohal, et Euroopa Parlament ja Euroopa 

Kontrollikoda peaksid igal aastal tulemusliku rakendamise, eesmärkide saavutamise ja 

ressursside ökonoomse kasutuse läbi vaatama; 

13. on seisukohal, et Alpi piirkonna teemaksudest ja erimaksudest Alpi piirkonna 

transpordiprojektidele laekuvad tulud tuleks sihtotstarbeliselt eraldada esiteks 
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üleeuroopalise transpordivõrgu Alpi koridoride, teiseks piirkondlike 

juurdepääsumarsruutide ja kolmandaks kohalike marsruutide arendamiseks; 

14. palub liikmesriikidel ja piirkondadel tagada, et vähem juurdepääsetavatele piirkondadele 

oleks samuti võimalik juurde pääseda ja hädaabi anda ning et transpordi mõttes 

ebasoodsamates piirkondades oleks tagatud tervishoiu- ja kiirabiteenus, võttes sealjuures 

arvesse nende kaugust suurematest haiglatest. 
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