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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

A. întrucât regiunea Alpilor, conform definiției din Convenția privind protecția Alpilor, 

reprezintă - ca și alte regiuni montane europene - o importantă provocare în privința 

evoluției rolului său în cadrul rețelei transportului european, fiind caracterizată printr-o 

densitate scăzută a populației, o tipologie specială a conexiunilor și a accesului la servicii, 

precum și prin economii locale specifice; 

B. întrucât geomorfologia specială a acestei macroregiuni nu ar trebui considerată un 

obstacol pentru conectivitate, ci mai degrabă o oportunitate de a dezvolta servicii 

sustenabile de transport intermodal, bazate pe modelele regionale de practici optime, în 

combinație cu protecția și promovarea patrimoniului natural, ambiental și cultural și a 

biodiversității, precum și cu atenuarea schimbărilor climatice;  

C. întrucât resursele financiare ar trebui direcționate și investite în principal: în dezvoltarea 

conexiunilor transportului public din regiunea Alpilor, pe baza unor indicatori adaptați 

condițiilor specifice regiunilor montane, prin îmbunătățirea conexiunilor feroviare 

existente, în special a transportului transfrontalier; în promovarea micilor centre urbane, 

prin facilitarea accesului la locul de muncă și la structurile turistice sustenabile; în 

asigurarea serviciilor esențiale medicale, educaționale și de îngrijire a copiilor, încurajând 

crearea unor noi locuri de muncă de calitate la nivel local și protejând mediul și resursele 

naturale, inclusiv cele de apă; 

D. întrucât regiunea Alpilor este afectată negativ de exodul rural și de îmbătrânirea 

populației; întrucât un sistem eficient de transport în comun, conexiunile internet de mare 

viteză și turismul sustenabil în toate sezoanele pot contribui la creșterea atractivității 

regiunii Alpilor pentru tineri și la facilitarea accesului la oportunități de angajare; 

E. întrucât cinci din cele nouă coridoare centrale ale TEN-T, esențiale pentru dezvoltarea 

europeană și regională și pentru atingerea obiectivelor Cărții albe privind transporturile, 

trec prin Alpi, iar realizarea lor necesită eforturi financiare comune coordonate din partea 

statelor membre până în anul 2030; 

F. întrucât, pentru a materializa principiile stabilite în Convenția-cadru și a realiza inițiativele 

practice preconizate, au fost adoptate o serie de protocoale și memorandumuri de 

înțelegere, care prevăd măsuri specifice într-o serie de domenii, printre care transportul, 

turismul, protecția solului, amenajarea teritorială, dezvoltarea sustenabilă, protecția naturii 

și conservarea peisajelor, în vederea continuării proiectelor comune legate de rețelele de 

transport transeuropene; întrucât statele membre au încheiat, în consecință, acorduri 

bilaterale pentru a implementa finanțarea de la Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE) în combinație cu fonduri din bugetele lor naționale; 

G. întrucât strategia macroregională a Comisiei urmărește oferirea unor instrumente de 

consolidare a capacităților regionale, în special prin stimularea unei conectivități 

sustenabile a transporturilor, a intermodalității și a interoperabilității în transportul de 
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pasageri și în cel de marfă, astfel încât să se realizeze trecerea de la traficul rutier la cel 

feroviar; întrucât mai multe regiuni care fac parte din alte macroregiuni învecinate 

(Adriatica, Dunărea) ar trebui să utilizeze zonele de suprapunere pentru a îmbunătăți 

conectivitatea, accesibilitatea și intermodalitatea; 

H. întrucât, în comunicarea sa privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Alpilor, 

Comisia evidențiază necesitatea reducerii impactului transportului transalpin pentru a 

conserva patrimoniul ambiental al Alpilor, dar și importanța implementării unei strategii 

care să creeze condiții de mediu mai bune pentru populație; întrucât de zeci de ani 

echilibrul dintre infrastructura de transport și conservarea regiunii reprezintă o problemă 

majoră; întrucât, cu toate acestea, orice investiție productivă trebuie să se bazeze atât pe o 

evaluare a ciclului de viață, cât și a impactului asupra mediului, în vederea prevenirii 

principalelor riscuri de dezastre naturale majore într-o zonă deosebit de vulnerabilă, cum 

este cea a Alpilor; 

1. ia act de delimitarea teritorială prevăzută în Convenția Alpilor, de protocoalele conexe din 

sectorul transporturilor și turismului, precum și de planul de acțiune al Comisiei care 

urmărește să crească sustenabilitatea conectivității transporturilor în și înspre regiune și să 

promoveze intermodalitatea, interoperabilitatea și calitatea transportului intermodal și a 

sistemelor de mobilitate, conform modelelor de practici optime; 

2. salută deschiderea tunelului de bază Gotthard la 1 iunie 2016; invită Comisia și statele 

membre din regiunea respectivă a Alpilor să evalueze variațiile fluxului de trafic și ale 

ponderii transportului de marfă, de exemplu de-a lungul rutei Brenner, datorate noilor 

tuneluri, înainte de a planifica alte tuneluri de bază; solicită crearea, atunci când este 

cazul, a unui număr suficient de terminale feroviar-rutiere de-a lungul coridoarelor, pentru 

a contribui la realizarea obiectivului de transfer al transportului rutier de mărfuri către 

căile ferate; 

3. invită Comisia și statele membre să consolideze guvernanța pe mai multe niveluri în 

planificarea transporturilor și să aplice regiunii Alpilor, în majoritate montană, o politică 

de dezvoltare a infrastructurii de transport care să fie sustenabilă, incluzivă și neinvazivă 

pentru această zonă și să o protejeze, precum și să promoveze o dezvoltare echilibrată a 

zonelor mai defavorizate economic în privința turismului, coeziunii sociale, evoluției 

economice și locurilor de muncă; subliniază că, în politica de planificare infrastructurii de 

transport, ar trebui acordată prioritate evaluării și reducerii efectelor negative, printre 

altele asupra mediului; solicită să se acorde sprijin pentru a încuraja o trecere treptată de la 

transportul rutier la cel feroviar și la transportul alimentat din surse alternative de energie, 

pentru a reduce emisiile poluante; 

4. solicită Comisiei să acorde atenție și optimizării capacității rețelei existente de 

infrastructură, cu obiectivul general al unei realizări optime a rețelei TEN-T; subliniază că 

nu ar trebui finanțate proiectele de infrastructură care pot genera riscuri evitabile sau 

disproporționate pentru mediu, resursele naturale sau sănătatea publică; 

5. subliniază că accesibilitatea și conectivitatea regiunii în timpul zilei, al nopții și la sfârșit 

de săptămână ar trebui îmbunătățite și promovate, asigurând respectarea mediului, 

protecția resurselor hidrice și ale solului și implicarea populațiilor locale, printr-un 

angajament total al actorilor și decidenților politici de la toate nivelurile, în special 

regional și local, precum și al organizațiilor neguvernamentale (ONG), dar și prin 
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încurajarea consultărilor publice; 

6. subliniază că dezvoltarea infrastructurii în zonele montane ar permite evoluția IMM-urilor 

și ar crește atractivitatea acestora, și ar facilita instalarea în aceste zone a unor industrii 

specifice, care ar beneficia de pe urma amplasării în aceste zone datorită mediului 

(temperatură, puritatea aerului) și care ar crea, la rândul lor, noi locuri de muncă și ar 

contribui la o dezvoltare sustenabilă a regiunii; încurajează statele membre să repare și să 

îmbunătățească vechile trasee dezafectate pentru a fi utilizate de turiști, modernizându-le 

și redându-le în folosință, astfel încât să se evite abandonarea și degradarea acestora, 

precum și o eventuală destabilizare hidrogeologică; 

7. invită statele membre din regiunea Alpilor să colaboreze pentru ca tarifele de tranzit să fie 

cât mai uniforme și să fie conforme cu standardele europene, în special în cazul statelor 

care sunt obligate să tranziteze alte state datorită amplasării lor geografice; 

8. consideră că trebuie intensificată dezvoltarea și accesibilitatea tehnologiilor informației și 

comunicațiilor, oferind servicii mai rapide și mai eficiente și încurajând, atunci când este 

posibil, alternativele la deplasările fizice, cum ar fi munca de la domiciliu, pentru a reduce 

numărul deplasărilor și efectele lor negative externe, cum ar fi emisiile poluante, precum 

și pentru a favoriza echilibrul între viața personală și cea profesională; 

9. invită țările interesate să identifice proiecte strategice de infrastructură care ar putea 

contribui la creșterea coeziunii și la reducerea congestionării traficului rutier prin 

utilizarea unor servicii de transport intermodal adaptate creșterii economiei locale, 

încurajând astfel crearea locurilor de muncă; subliniază rolul aeroporturilor și porturilor 

regionale din regiunile montane mai joase și în cele mediteraneene pentru accesibilitatea 

și conectivitatea regiunii Alpilor; consideră importantă conectarea acestora la rețelele 

rutiere și feroviare; 

10. solicită statelor membre să investească în programe de creare de locuri de muncă la nivel 

local și în infrastructura turistică; solicită adoptarea unei concepții strategice, pentru a 

reduce dependența turismului de sezoane și pentru a facilita un acces sustenabil cu 

mijloacele de transport public la destinațiile turistice cum ar fi stațiunile de schi, 

încurajând călătoriile mixte cu bicicleta și trenul; subliniază importanța încurajării 

contactelor în rețea și a publicării unor exemple de practici optime în inițiativele 

sustenabile din domeniul turismului, cum ar fi structurile proiectate pentru a fi pasive 

energetic, eficientizarea resurselor și utilizarea surselor de energie regenerabile; 

11. subliniază că schimbările climatice au o importanță specială pentru o regiune precum cea 

a Alpilor, ale cărei morfologie și habitate naturale sunt deosebit de vulnerabile; subliniază 

că protocoalele privind transportul și turismul la Convenția Alpilor au fost ratificate de UE 

și de statele membre din regiunea alpină; solicită statelor membre să monitorizeze atent 

limitele de poluare atmosferică și să introducă politici de transport sustenabile și 

concordante cu obiectivele COP21 de la Paris; consideră că ar trebui făcute eforturi pentru 

a încuraja IMM-urile să investească în inovare și dezvoltare, în conformitate cu 

obiectivele COP21; 

12. invită Comisia să asigure accesul cu ușurință al cetățenilor europeni și al instituțiilor la 

documente, pentru a asigura transparența utilizării fondurilor publice; consideră că, în 

cazul în care accesul este solicitat din motive de o importanță majoră, inclusiv, printre 



 

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

RO 

altele, cele legate de sănătatea publică sau de mediu, ar trebui să i se acorde prioritate în 

raport cu orice alte motive legate de concurență sau de scopuri comerciale; consideră că 

va fi necesar ca statele membre să investească fondurile UE disponibile pentru 

implementarea Strategiei pentru regiunea Alpilor într-o manieră transparentă și ținând 

seama de constrângerile care rezultă din studiile de impact asupra mediului, într-o mai 

bună cooperare și colaborare, astfel încât să se intensifice schimburile de bune practici; 

consideră că efectivitatea aplicării, îndeplinirea obiectivelor și utilizarea economică a 

resurselor ar trebui analizate anual de Parlamentul European și de Curtea Europeană de 

Conturi; 

13. consideră că veniturile din taxele de trecere și taxele speciale din regiunea Alpilor pentru 

proiectele de transport din zonă ar trebui alocate în primul rând pentru dezvoltarea 

coridoarelor alpine TEN-T, în al doilea rând pentru șoselele de acces regional și în al 

treilea rând pentru șoselele locale; 

14. solicită statelor membre și regiunilor să facă posibil accesul și acordarea de asistență de 

urgență și în zonele mai greu accesibile, precum și să asigure prezența unor centre 

medicale și de prim ajutor în zonele unde situația transporturilor este mai puțin favorabilă, 

având în vedere distanța lor față de principalele spitale; 
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