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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

A. mivel az Alpesi Egyezményben meghatározott Alpok-régió más európai hegyvidéki 

területekhez hasonlóan nagy kihívás a terület szerepének az európai közlekedési hálózaton 

belüli megerősítése tekintetében, mivel a területet alacsony népsűrűség és a 

szolgáltatásokkal való összeköttetés, illetve a hozzájuk való hozzáférés nagyon különleges 

típusai, valamint sajátos helyi gazdaságok jellemzik; 

B. mivel a makrorégió különleges geomorfológiájára nem az összeköttetés akadályaként kell 

tekinteni, hanem inkább a fenntartható intermodális közlekedési szolgáltatások 

kifejlesztésére irányuló, a regionális bevált gyakorlat modelljein alapuló lehetőségként, 

amely a természeti, a környezeti és a kulturális örökség védelmével és előmozdításával, 

valamint a biodiverzitással és az éghajlatváltozás mérséklésével párosul;  

C. mivel a pénzügyi forrásokat elsősorban az Alpok-régió tömegközlekedési 

összeköttetéseinek fejlesztésére kell irányítani és használni a hegyvidéki területek sajátos 

körülményeinek megfelelő mutatók alapján, a meglévő vasúti kapcsolatok, különösen a 

határokon átnyúló szállítás javítása révén, továbbá a kisebb városközpontok 

előmozdítására a munkához és a turisztikai létesítményekhez való hozzáférés 

megkönnyítése révén, valamint az alapvető egészségügyi, oktatási és gyermekgondozási 

szolgáltatások biztosítására új, minőségi helyi munkahelyek megteremtésének elősegítése 

és a környezet és a természeti erőforrások – többek között a vízkészlet – védelme révén; 

D. mivel az Alpok-régiót hátrányosan befolyásolja az elvándorlás és a lakosság elöregedése; 

mivel a jó tömegközlekedési összeköttetés, a nagy sebességű internet-hozzáférés és az év 

teljes egészében működő fenntartható turizmus hozzájárulhat ahhoz, hogy vonzóvá 

lehessen tenni a régiót a fiatalok számára és meg lehessen könnyíteni a foglalkoztatási 

lehetőségekhez való hozzáférést; 

E. mivel a kilenc TEN-T törzshálózati folyosóból öt, az európai és a regionális fejlődés, 

valamint a közlekedéspolitikai fehér könyvben kitűzött célok elérése szempontjából 

kulcsfontosságú folyosó áthalad az Alpokon, és mivel megvalósításuk a tagállamok közös 

és összehangolt pénzügyi erőfeszítéseit igényli egészen 2030-ig; 

F. mivel a keretegyezmény által meghatározott elvek és az elindítandó konkrét 

kezdeményezések megvalósítása érdekében számos jegyzőkönyv és egyetértési 

megállapodás elfogadására sor került, amelyek különböző témákkal – többek között a 

közlekedéssel, a turizmussal, a talajvédelemmel, a területfejlesztéssel, a fenntartható 

fejlődéssel, a természet és a táj védelmével – kapcsolatos egyedi intézkedéseket 

tartalmaznak a transzeurópai közlekedési hálózatokkal összefüggő közös projektek 

kidolgozására, és mivel a tagállamok ennek megfelelően kétoldalú megállapodásokat 

kötöttek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pénzeszközeinek, valamint a saját 

nemzeti költségvetésük által előirányzott források felhasználására vonatkozóan; 

G. mivel a Bizottság makroregionális stratégiája a regionális kapacitás erősítéséhez nyújt 
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eszközöket, különösen a személyszállítás és a teherfuvarozás területén a fenntartható 

közlekedési összeköttetés, a közlekedési intermodalitás és az interoperabilitás fokozásával 

a forgalomnak a közutakról a vasútra való átterelése érdekében; mivel számos, más 

szomszédos makrorégiókban (Adria-régió, Duna-régió) is részt vevő régiónak ki kellene 

használnia az átfedésben lévő területeket az összeköttetés, a hozzáférhetőség és az 

intermodalitás fejlesztése érdekében; 

H. mivel a Bizottság az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról szóló 

közleményében hangsúlyozza, hogy az Alpok környezeti örökségének megőrzése 

érdekében csökkenteni kell az Alpokon áthaladó közlekedés hatását, valamint azt, hogy 

fontos lenne egy olyan stratégia megvalósítása, amely a lakosság számára jobb környezet 

kialakítására irányul; mivel évtizedek óta a közlekedési infrastruktúrák és a terület 

védelmének szempontjai közötti egyensúly megteremtése jelenti a fő kihívást; mivel 

mindazonáltal valamennyi termelékeny beruházásnak életciklus-értékelésen és a 

környezeti hatás megfelelő értékelésén kell alapulnia, amire a természeti katasztrófák fő 

kockázatainak megelőzése érdekében van szükség egy olyan különösen sebezhető terület 

esetében, mint amilyen az Alpok-régió; 

1. tudomásul veszi az Alpesi Egyezmény szerinti területi hatályt és a közlekedési és 

turisztikai ágazatra vonatkozó kapcsolódó jegyzőkönyveket, valamint a Bizottság 

cselekvési tervét, amelynek célja a régión belüli és a régióba irányuló közlekedési 

összeköttetés fenntarthatóságának javítása, valamint az intermodalitás, az interoperabilitás 

és a mobilitási rendszerek minőségének előmozdítása a bevált gyakorlat modelljeivel 

összhangban; 

2. üdvözli a Gotthárd-bázisalagút 2016. június 1-jei megnyitását; biztatja a Bizottságot és az 

Alpok-régió tagállamait, hogy mielőtt újabb bázisalagutakat terveznének, értékeljék az új 

alagútaknak köszönhetően, például a Brenner-alagúton áthaladó forgalom és teherszállítás 

változásait; kéri, hogy adott esetben létesítsenek elegendő számú vasúti-közúti terminált a 

törzsfolyosók mentén, ami hozzájárulna a teherszállításnak a közutakról a vasutakra 

történő átterelésére vonatkozó cél megvalósításához; 

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a többszintű kormányzást a 

közlekedésfejlesztés tervezése során, és a főleg hegyvidékekből álló Alpok-régió 

vonatkozásában hajtsanak végre fenntartható, inkluzív és a régióra nézve nem invazív 

politikát, amely megőrzi a régiót, valamint turisztikai, társadalmi kohéziós, gazdasági 

haladási és foglalkoztatási szempontból előmozdítja a gyengébb gazdasági teljesítményű 

régiók és területek kiegyensúlyozott fejlődését; hangsúlyozza, hogy a közlekedési 

infrastruktúrára irányuló politika tervezése során prioritásként kell szerepeltetni a többek 

között a környezetre kifejtett káros hatások értékelését és minimalizálását; felszólít a 

szállítás közútról vasútra való fokozatos áthelyezésének támogatására és az alternatív 

üzemanyaggal működő járművek használatának előmozdítására a szennyezőanyag-

kibocsátás csökkentése érdekében; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy összpontosítson a meglévő infrastrukturális hálózat 

kapacitásának optimalizálására a TEN-T hálózatok jobb megvalósítására irányuló globális 

cél elérése érdekében; hangsúlyozza, hogy nem szabad finanszírozni az olyan 

infrastrukturális projekteket, amelyek a környezetre, a természeti erőforrásokra és a 

lakosság egészségére nézve elkerülhető vagy aránytalan kockázatot jelentenének; 
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5. hangsúlyozza, hogy a környezet tiszteletben tartásának, a vízkészletek és a talaj 

megőrzésének, valamint a helyi lakosság bevonásának biztosítása, a politikai szereplők és 

döntéshozók minden, de különösen regionális és helyi szinten történő, illetve a civil 

szervezetek teljes mértékű bevonása, illetve a referendumok előmozdítása révén javítani 

és serkenteni kell a régió összeköttetését és elérhetőségét nappal és éjszaka, valamint 

hétvégén is; 

6. úgy véli, hogy az infrastruktúra javítása a hegyvidéki régiókban lehetővé tenné a kkv-k 

fejlesztését és azt, hogy a régió vonzóbbá váljon a kkv-k számára, továbbá megkönnyítené 

egyes iparágak odatelepülését, amelyek környezeti okokból (hőmérséklet, levegőtisztaság) 

érdekeltek abban, hogy ott telepedjenek le, és ez új munkahelyek létrejöttét és a régió 

fenntartható fejlődését eredményezné; ösztönzi a tagállamokat, hogy a régi, forgalomból 

kivont vonalak elhanyagolásának, lepusztulásának és a hidrogeológiai egyensúly esetleges 

felborulásának megelőzése érdekében állítsák helyre, támogassák, fejlesszék és turisztikai 

célra vegyék újra használatba e vonalakat; 

7. felhívja az Alpok-régiót alkotó államokat, hogy működjenek együtt annak érdekében, 

hogy a közlekedési eszközökre kiszabott tranzitdíj a lehető legegységesebb legyen és 

megfeleljen az európai normáknak, különösen azon országokra való tekintettel, amelyek 

esetében földrajzi helyzetüknél fogva elkerülhetetlen a közlekedési eszközök más 

országokon való áthaladása; 

8. úgy véli, hogy a szolgáltatások gyorsabb és hatékonyabb biztosítása, valamint – 

amennyiben lehetséges – fizikai helyváltoztatást nem igénylő alternatív megoldások, 

például a távmunka ösztönzése révén növelni kell az információs és kommunikációs 

technológiák fejlesztését és az azokhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy 

csökkenjen az utazások száma és az abból eredő negatív külső hatások, mint a szennyező 

kibocsátások mértéke, valamint javuljon a munka és a családi élet összeegyeztethetősége; 

9. felhívja az érdekelt országokat, hogy határozzanak meg stratégiai fontosságú 

infrastrukturális projekteket, amelyekkel elő lehet mozdítani a kohéziót és azt, hogy az 

intermodális közlekedés – amely alkalmas a turisztikai területek és a helyi gazdaságok 

fejlődésének támogatására, ezáltal pedig kedvezően hat a foglakoztatásra – 

kihasználásával csökkenjen a közutak túlterheltsége; hangsúlyozza az Alpok-régió elérése 

és összeköttetése szempontjából a regionális repülőterek és kikötők szerepét az Alpok-

széli/mediterrán régiókban; fontosnak tarja ezeknek az összekapcsolását az út- és 

vasúthálózattal; 

10. felhívja a tagállamokat, hogy fektessenek be a helyi foglalkoztatást támogató 

programokba és a turisztikai infrastruktúrába; felszólít a turizmus szezonalitásának 

csökkentésére irányuló stratégiai elképzelés elfogadására, a turisztikai célpontok, mint 

síparadicsomok tömegközlekedéssel történő fenntartható elérhetőségének 

megkönnyítésére, valamint a kerékpározás és a vonaton való utazás kombinációjának 

ösztönzésére; hangsúlyozza, hogy támogatni kell a kapcsolatépítés és a fenntartható 

turisztikai kezdeményezésekkel – amilyen például az energetikai szempontból passzív 

létesítmények, az erőforrás-hatékonyság és a fenntartható energiaforrások használata – 

kapcsolatos bevált gyakorlatok közzétételét; 

11. rámutat, hogy az éghajlatváltozás különösen jelentős az olyan régiókban mint az Alpok-

régió, amelynek morfológiája és természetes élőhelyei különösen veszélyeztetett 
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helyzetben vannak; hangsúlyozza, hogy az EU és az Alpok-régióba tartozó tagállamok 

ratifikálták az Alpok-egyezmény részét képező közlekedési és turisztikai 

jegyzőkönyveket; felhívja a tagállamokat, hogy szigorúan ellenőrizzék a 

levegőszennyezési határértékeket és dolgozzanak ki a párizsi COP21 konferencia céljaival 

összhangban lévő, fenntartható közlekedési politikákat; úgy véli, hogy támogatni kell 

azokat a kkv-kat, amelyek a COP21 konferencia céljaival összhangban beruháznak az 

innovációba és a fejlesztésbe; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy a közpénzek átlátható felhasználásának biztosítása érdekében 

tegye az európai állampolgárok és az intézmények számára könnyen és egyszerűen 

hozzáférhetővé a dokumentumokat, és úgy véli, hogy azokban az esetekben, amikor a 

hozzáférést többek között az egészséggel vagy a környezettel kapcsolatos kényszerítő 

szempontokkal indokolják, azoknak mindig elsőbbséget kell élvezniük a verseny- vagy a 

kereskedelmi célokkal kapcsolatos megfontolásokkal szemben; megjegyzi, hogy a 

tagállamoknak az Alpok-régióra vonatkozó stratégia végrehajtására elkülönített uniós 

forrásokat átlátható módon kell befektetniük, miután mérlegelték a környezeti 

hatásvizsgálatokból fakadó kötöttségeket, és a bevált gyakorlatok cseréjének javítása 

érdekében fokozniuk kell az együttműködést és a közös munkát; úgy véli, hogy a 

megvalósítás hatékonyságát, a célok elérését és a források gazdaságos felhasználását az 

Európai Számvevőszéknek és az Európai Parlamentnek évente ellenőriznie kell; 

13. úgy véli, hogy az Alpok-régióban kirótt úthasználati és speciális díjakból származó 

bevételt az Alpok-régió közlekedési projektjeire kellene elkülöníteni, elsősorban a TEN-T 

alpesi törzsfolyosóinak fejlesztésére, másodsorban a regionális útvonalakra, harmadsorban 

pedig a helyi útvonalakra; 

14. felhívja a tagállamokat és a régiókat, hogy garantálják az elérhetőséget és a 

segítségnyújtást a nehezebben megközelíthető területeken is, továbbá a fő kórházi 

létesítményektől való távolságra való tekintettel azt kéri, hogy biztosítsák egészségügyi 

ellátást és elsősegélyt nyújtó területi intézmények működését a közlekedés szempontjából 

legrosszabb helyzetben lévő területeken. 
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