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WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że region alpejski określony przez konwencję alpejską, podobnie jak 

inne europejskie obszary górskie, stanowi pod kątem kształtowania się jego roli poważne 

wyzwanie dla europejskiej sieci transportu, ponieważ cechuje go niska gęstość 

zaludnienia, ma bardzo szczególne rodzaje połączeń, a także typową dla siebie dostępność 

do usług i odróżniające go od innych regionów gospodarki lokalne; 

B. mając na uwadze, że szczególna geomorfologia makroregionu nie może być postrzegana 

jako przeszkoda dla sieci połączeń, ale jako okazja do rozwoju zrównoważonych usług 

transportu intermodalnego w oparciu o regionalne modele najlepszych praktyk w 

połączeniu z ochroną i propagowaniem dziedzictwa naturalnego, środowiskowego i 

kulturalnego oraz bioróżnorodności, a także z łagodzeniem zmiany klimatu;  

C. mając na uwadze, że środki finansowe powinny być przeznaczane zwłaszcza na rozwój 

sieci połączeń transportu publicznego w regionie alpejskim, a także na inwestycje w tej 

dziedzinie, w oparciu o wskaźniki odpowiednie do specyficznych warunków terenu 

górskiego, poprzez poprawę istniejących połączeń kolejowych, w szczególności 

transportu transgranicznego, przeznaczane powinny być one także i inwestowane we 

wspieranie małych ośrodków miejskich, poprzez zwiększanie dostępności pracy i 

zrównoważonych struktur turystycznych, a także w gwarantowanie podstawowych usług 

opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad dziećmi, sprzyjając tym samym tworzeniu 

nowych lokalnych miejsc pracy o wysokiej wartości oraz chroniąc środowisko i zasoby 

naturalne, w tym zasoby wodne; 

D. mając na uwadze, że na region alpejski niekorzystny wpływ ma zjawisko wyludniania się 

obszarów wiejskich i starzenie się społeczeństwa; mając na uwadze, że skuteczne usługi 

transportu publicznego, szybkie łącza internetowe oraz zrównoważona całoroczna 

turystyka mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności regionu alpejskiego wśród 

młodych ludzi i ułatwienia dostępu do zatrudnienia; 

E. mając na uwadze, że 5 z 9 korytarzy bazowych transeuropejskiej sieci transportowej, 

które są kluczowe dla europejskiego i regionalnego rozwoju, jak również dla osiągnięcia 

celów określonych w białej księdze w sprawie transportu, przebiega przez Alpy, oraz 

mając na uwadze, że ich realizacja wymaga wspólnych i skoordynowanych nakładów 

finansowych państw członkowskich do 2030 r.; 

F. mając na uwadze, że w celu wdrożenia zasad określonych w ramowej konwencji oraz 

realizacji inicjatyw w praktyce przyjęto szereg protokołów i protokołów ustaleń 

zawierających szczególne środki dotyczące różnych zagadnień, w tym transportu, 

turystyki, ochrony gleby, planowania przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, ochrony 

przyrody i krajobrazu, w celu rozwoju wspólnych projektów związanych z 

transeuropejskimi sieciami transportowymi, a także mając na uwadze, że państwa 

członkowskie następnie podpisały umowy dwustronne dotyczące wdrożenia funduszy 

instrumentu „Łącząc Europę”, łącznie z funduszami przewidzianymi w budżetach 
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krajowych; 

G. mając na uwadze, że strategia makroregionalna Komisji ma na celu zapewnienie 

instrumentów wzmacniających regionalny potencjał, zwłaszcza poprzez promowanie 

zrównoważonej sieci połączeń transportowych, intermodalności i interoperacyjności 

transportu pasażerskiego i towarowego, aby osiągnąć cel przejścia od transportu 

drogowego do kolejowego; mając na uwadze, że w wielu regionach będących częścią 

innych sąsiadujących makroregionów (region Adriatyku, region Dunaju) należy 

wykorzystywać wspólne obszary do poprawy sieci połączeń, dostępności i 

intermodalności; 

H. mając na uwadze, że Komisja w swoim komunikacie dotyczącym strategii Unii 

Europejskiej dla regionu alpejskiego podkreśla zarówno konieczność zmniejszenia 

oddziaływania transportu transalpejskiego, aby chronić dziedzictwo przyrodnicze Alp, jak 

i znaczenie wdrożenia strategii zmierzającej do poprawy środowiska dla ludności; mając 

na uwadze, że równowaga, jaką należy zachować między infrastrukturą transportową a 

ochroną zasobów regionalnych, jest od dziesięcioleci określana jako główne wyzwanie; 

mając na uwadze, że niemniej jednak każda inwestycja produkcyjna powinna opierać się 

na analizie pełnego cyklu życia, a także na ocenie oddziaływania na środowisko 

niezbędnej do zapobiegania katastrofom naturalnym w tak wrażliwej strefie, jaką jest 

region alpejski; 

1. przyjmuje do wiadomości rozgraniczenie terytorialne w ramach konwencji alpejskiej oraz 

związanych z nią protokołów dotyczących transportu i turystyki, a także plan działania 

Komisji mający na celu poprawę zrównoważonego charakteru połączeń transportowych w 

obrębie tego regionu oraz z tym regionem, a także propagowanie intermodalności, 

interoperacyjności i jakości transportu intermodalnego oraz systemów mobilności, 

zgodnie ze wzorcami najlepszych praktyk; 

2. z zadowoleniem przyjmuje otwarcie tunelu bazowego Gotthard, które miało miejsce w 

dniu 1 czerwca 2016 r.; zwraca się do Komisji i do odpowiednich alpejskich państw 

członkowskich o to, by przed przystąpieniem do planowania nowych tuneli bazowych 

przeprowadziły ocenę zmian natężenia ruchu oraz udziału transportu towarów, np. na 

trasie Brenner, w wyniku otwarcia nowych tuneli; domaga się w stosownych przypadkach 

odpowiedniej liczby terminali kolejowo-drogowych wzdłuż korytarzy w celu promowania 

realizacji celu przeniesienia transportu towarowego z dróg na tory kolejowe; 

3. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wzmocnienie wielopoziomowego 

zarządzania w ramach planów transportowych oraz do wdrożenia w głównie górskim 

regionie alpejskim polityki rozwoju infrastruktury transportu, przy czym polityka ta 

powinna być zrównoważona, integrująca i nieinwazyjna dla tego regionu, a także powinna 

umożliwiać ochronę regionu i propagowanie zrównoważonego rozwoju regionów i 

obszarów słabszych gospodarczo z punktu widzenia turystyki, spójności społecznej, 

rozwoju gospodarczego i zatrudnienia; podkreśla, że w planowaniu polityki w dziedzinie 

infrastruktury transportowej priorytetem powinna być ocena niekorzystnych skutków, 

między innymi w dziedzinie środowiska, a także minimalizowanie tych skutków; zwraca 

się o udzielanie wsparcia w celu zachęcania dla stopniowego przechodzenia z transportu 

kołowego na transport szynowy i transport zasilany alternatywnymi źródłami energii, tak 

aby zmniejszyć emisje zanieczyszczeń; 
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4. wzywa Komisję do skoncentrowania się na optymalizacji potencjału istniejącej sieci 

infrastrukturalnej i obrania za cel ogólny lepszego wdrożenia transeuropejskich sieci 

transportowych; podkreśla, że projekty infrastrukturalne, które prowadziłyby do 

dysproporcjonalnego lub takiego, jakiego należałoby unikać ryzyka dla środowiska, 

zasobów naturalnych lub zdrowia publicznego, nie powinny być finansowane; 

5. podkreśla, że należy poprawić i propagować jakość sieci w regionie i dostępność regionu 

w dzień i w nocy oraz w weekendy, zapewniając ochronę środowiska, ochronę zasobów 

wodnych i gleby, a także udział lokalnych społeczności poprzez pełne zaangażowanie 

podmiotów politycznych i decydentów na wszystkich szczeblach, zwłaszcza na poziomie 

regionalnym i lokalnym, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego (organizacji 

pozarządowych), w tym poprzez propagowanie konsultacji społecznych; 

6. uważa, że rozwój infrastruktury na obszarach górskich umożliwiłby rozwój MŚP i 

zwiększenie atrakcyjności tych obszarów dla MŚP, a także ułatwiłby wprowadzenie na te 

obszary określonych sektorów przemysłu, dla których taka lokalizacja byłaby korzystna 

ze względu na warunki środowiska (temperaturę, czyste powietrze) i które tworzyłyby 

nowe miejsca pracy i przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju regionu; zachęca 

państwa członkowskie do odnowienia i rewitalizacji starych, wyłączonych z użycia tras w 

celu użytku turystycznego, poprzez ich przekwalifikowanie i przywrócenie do użytku tak, 

aby zapobiec ich opuszczeniu i degradacji, które skutkować mogą zakłóceniem 

równowagi hydrogeologicznej; 

7. wzywa państwa wchodzące w skład regionu alpejskiego do współpracy ukierunkowanej 

na dopilnowanie, by opłaty tranzytowe były możliwie jednorodne i zgodne z normami 

europejskimi, zwłaszcza w odniesieniu do państw, które są zmuszone do korzystania z 

tranzytu przez inne kraje z powodu położenia geograficznego; 

8. uważa, że należy przyspieszyć rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i 

zwiększać do nich dostęp poprzez szybsze i skuteczniejsze świadczenie usług oraz 

zachęcanie do alternatywnych w stosunku do fizycznej podróży możliwości, jak telepraca, 

oraz w miarę możliwości propagowanie ich, z myślą o zmniejszeniu ruchu i jego 

negatywnych skutków, jak emisje zanieczyszczeń, a także z myślą ułatwieniu poprawy 

równowagi między życiem prywatnym i zawodowym; 

9. wzywa zainteresowane państwa do zdefiniowania strategicznych projektów 

infrastrukturalnych, które przyczyniłyby się do wzmocnienia spójności i zmniejszenia 

zatorów komunikacyjnych dzięki korzystaniu z usług transportu intermodalnego 

dostosowanego do specyfiki obszarów turystycznych, a także do wzrostu lokalnej 

gospodarki, co sprzyjałoby tworzeniu miejsc pracy; podkreśla znaczenie regionalnych 

portów lotniczych i portów w regionach bezpośrednio sąsiadujących z regionem alpejskim 

i regionach śródziemnomorskich dla dostępności regionu alpejskiego i jego sieci 

połączeń; uważa, że niezbędne jest połączenie ich z sieciami drogowymi i kolejowymi; 

10. wzywa państwa członkowskie do inwestowania w programy rozwoju lokalnego 

zatrudnienia oraz w infrastrukturę turystyczną; wzywa do przyjęcia strategicznego 

podejścia w celu złagodzenia sezonowego charakteru działalności turystycznej oraz 

ułatwienia zrównoważonego dostępu transportem publicznym do takich ośrodków 

turystycznych, jak kurorty narciarskie, przy jednoczesnym zachęcaniu do jazdy rowerem 

w połączeniu z podróżowaniem koleją; podkreśla znaczenie wsparcia dla tworzenia sieci i 



 

PE575.341v02-00 6/7 AD\1095255PL.doc 

PL 

publikowania przykładów najlepszych praktyk w zakresie inicjatyw dotyczących 

zrównoważonej turystyki, takich jak struktury w zakresie systemów energii biernej, 

systemów energooszczędnych i zrównoważonych źródeł energii; 

11. podkreśla, że zmiany klimatyczne są szczególnie istotne dla regionów takich jak alpejski, 

który jest szczególnie narażony ze względu na swoją morfologię oraz naturalne siedliska; 

podkreśla, że dołączone do konwencji alpejskiej protokoły dotyczące transportu i 

turystyki zostały ratyfikowane przez UE oraz alpejskie państwa członkowskie; wzywa 

państwa członkowskie do ścisłego monitorowania limitów zanieczyszczenia powietrza i 

do wprowadzenia strategii politycznych w dziedzinie zrównoważonego transportu 

zgodnego z celami przyjętymi podczas COP21 w Paryżu; uważa, że należy podjąć 

starania w celu zachęcenia MŚP do inwestowania w innowacje i rozwój zgodnie z celami 

przyjętymi na COP21; 

12. wzywa Komisję do zapewnienia łatwego i wygodnego dostępu do dokumentów, zarówno 

dla obywateli europejskich, jak i instytucji, aby zapewnić przejrzystość wykorzystania 

funduszy publicznych, i uważa, że w przypadkach, w których wniosek o dostęp 

uzasadniony jest nadrzędnym interesem, w tym związanym ze zdrowiem publicznym lub 

środowiskiem, względy te są zawsze nadrzędne w stosunku do jakichkolwiek innych 

powodów związanych z konkurencją lub celami handlowymi; zauważa, że niezbędne 

będzie, by państwa członkowskie inwestowały środki z funduszy europejskich 

przeznaczone na wdrożenie strategii alpejskiej w sposób przejrzysty, z uwzględnieniem 

ograniczeń wynikających z badań wpływu na środowisko, a także przy lepszym 

współdziałaniu i współpracy, tak aby poprawić wymianę dobrych praktyk; uważa, że 

skuteczne wdrażanie, realizację celów oraz oszczędne wykorzystanie zasobów należy 

poddawać corocznie przeglądowi Parlamentu i Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego; 

13. uważa, że przychody z opłat za przejazd i specjalnych opłat za przejazd z regionów 

alpejskich należy przeznaczyć na projekty transportowe w regionach alpejskich – po 

pierwsze na rozwój korytarzy alpejskich w ramach transeuropejskiej sieci transportowej, 

po drugie na regionalne drogi dostępu oraz po trzecie na lokalne drogi; 

14. wzywa państwa członkowskie i regiony do zapewnienia dostępności i pomocy również w 

strefach trudniej dostępnych i żąda zapewnienia placówek opieki zdrowotnej i pierwszej 

pomocy również dla stref mało rozwiniętych pod względem transportu, uwzględniając 

odległość od głównych placówek szpitalnych. 

 

 



 

AD\1095255PL.doc 7/7 PE575.341v02-00 

 PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 24.5.2016    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

40 

2 

3 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, 

Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, 

Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González 

Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter 

Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de 

Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore 

Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano 

Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia 

Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de 

Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner 

Kuhn, Curzio Maltese, Jozo Radoš, Ulrike Rodust, Davor Škrlec, Evžen 

Tošenovský 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Beatrix von Storch 

 
 


