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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för regional utveckling att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Liksom för andra europeiska bergsområden finns det i Alpregionen, såsom den 

definieras i Alpkonventionen, stora utmaningar vad gäller utvecklingen av dess roll 

inom det europeiska transportnätet, eftersom regionen präglas av låg befolkningstäthet, 

mycket speciella förutsättningar för förbindelser och tillgänglighet till tjänster samt en 

särpräglad lokal ekonomi. 

B. Makroregionens speciella geomorfologi bör inte betraktas som ett hinder för 

förbindelsemöjligheterna, utan snarare som en möjlighet att utveckla hållbara 

intermodala transporttjänster, med utgångspunkt i regionala modeller för bästa praxis, 

i kombination med skydd och främjande av naturen, miljön, kulturen och den biologiska 

mångfalden samt begränsning av klimatförändring.  

C. De ekonomiska resurserna bör främst slussas till och investeras i utveckling av 

offentliga förbindelsemöjligheter i Alpregionen, på grundval av indikatorer som är 

anpassade för de särskilda förutsättningarna i bergsområden, genom att förbättra de 

befintliga järnvägsförbindelserna, i synnerhet för gränsöverskridande trafik, satsa på de 

små centralorterna, genom bättre sysselsättningsmöjligheter och hållbara 

turistanläggningar, och garantera grundläggande vård-, utbildnings- och 

barnomsorgstjänster, så att man underlättar skapandet av ny lokal sysselsättning av god 

kvalitet och skyddar miljön och naturresurserna, inklusive vattenresurserna. 

D. Alpregionen avfolkas och befolkningens medelålder är hög. Bra offentliga 

transportmöjligheter, snabb internetuppkoppling och hållbar turism året om kan bidra 

till att göra Alpregionen mer attraktiv för yngre människor och förbättra 

sysselsättningsmöjligheterna. 

E. Av de nio stomnätskorridorerna inom TEN-T – som har avgörande betydelse för 

europeisk och regional utveckling och för uppnående av målen i vitboken om transport 

– går fem genom Alperna. Deras färdigställande kräver gemensamma och samordnade 

ekonomiska insatser från medlemsstaterna fram till 2030. 

F. I syfte att genomföra principerna i ramkonventionen och de konkreta initiativen har en 

rad protokoll och samförståndsavtal antagits med specifika åtgärder på olika områden, 

t.ex. transport, turism, markskydd, fysisk planering, hållbar utveckling, naturskydd och 

bevarande av landskapet, i syfte att driva gemensamma projekt inom ramen för de 

transeuropeiska transportnäten. I detta avseende har medlemsstaterna ingått bilaterala 

avtal för att använda medel ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) tillsammans 

med medel från de nationella budgetarna. 

G. Kommissionens makroregionala strategi syftar till att tillhandahålla instrument för att 

stärka den regionala kapaciteten, särskilt genom att stimulera hållbara 

transportförbindelser, intermodalitet och driftskompatibilitet för passagerar- och 

godstransporter, för att föra över transporter från väg till järnväg. Flera områden som 

också ingår i andra makroregioner (den adriatiska regionen, Donauregionen) bör 
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utnyttja överlappande områden för att förbättra förbindelsemöjligheterna, 

tillgängligheten och intermodaliteten. 

H. I meddelandet om Europeiska unionens strategi för Alpregionen understryker 

kommissionen dels behovet av att minska transporternas påverkan på den alpina miljön, 

dels vikten av att genomföra en strategi för en bättre livsmiljö för invånarna. 

Avvägningen mellan transportinfrastruktur och naturskydd har i årtionden betraktats 

som en stor utmaning. Varje enskild produktiv investering måste omfattas av en 

livscykelanalys och en miljökonsekvensbedömning som är utformad så att man även 

kan förebygga de viktigaste naturkatastrofriskerna i ett område som är så känsligt som 

Alpregionen. 

1. Europaparlamentet noterar Alpkonventionens territoriella uppdelning och dess protokoll 

för transport respektive turism, och tar del av kommissionens handlingsplan, som syftar 

till att förbättra hållbarheten för transportförbindelserna i och till regionen och att främja 

intermodalitet, driftskompatibilitet och kvaliteten på intermodala transporter och 

mobilitetssystem i enlighet med modeller för bästa praxis. 

2. Europaparlamentet gläder sig över invigningen av Gotthardbastunneln den 1 juni 2016 

och uppmanar kommissionen och de berörda alpmedlemsstaterna att först utvärdera hur 

trafikflödena och uppdelningen av gods ändras, t.ex. längs Brennerrutten, genom 

användning av nya tunnlar, innan man planerar fler bastunnlar genom Alperna. 

Parlamentet efterlyser ett tillräckligt stort antal terminaler, där så är lämpligt, längs 

korridorerna, som binder samman väg- och järnvägstrafik i syfte att främja målet att 

flytta godstrafik från väg till järnväg. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka 

flernivåstyrningen i transportplaneringen och att för Alpregionens bergsområden driva 

en politik för utveckling av hållbar transportinfrastruktur för alla, som inte skadar utan 

skyddar området och som främjar en balanserad utveckling av ekonomiskt svagare 

regioner och områden vad gäller turism, social sammanhållning, ekonomisk utveckling 

och sysselsättning. Parlamentet betonar att man vid planering av transportinfrastruktur 

bör prioritera bedömning och minimering av negativa återverkningar för bland annat 

miljön. Parlamentet efterlyser stöd till en gradvis övergång från vägtransporter till 

järnvägstransporter och transport som drivs med alternativ energi i syfte att minska 

utsläppen. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fokusera på att optimera kapaciteten för 

de befintliga infrastrukturnäten, med det övergripande målet att åstadkomma ett bättre 

genomförande av TEN-T-nätet. Parlamentet betonar att man inte bör finansiera sådana 

infrastrukturprojekt som innebär risker för miljön, naturresurserna eller folkhälsan, om 

dessa risker går att undvika eller om de är oproportionerligt stora. 

5. Europaparlamentet betonar att förbindelserna och tillgängligheten i regionen, såväl 

dagtid som på nätter och helger, bör förbättras och främjas samtidigt som man värnar 

miljön, skyddar vatten- och markresurserna och involverar lokalbefolkningen genom att 

fullt ut engagera politiska aktörer och beslutsfattare på alla nivåer, särskilt regionala och 

lokala, samt icke-statliga organisationer, och även genom att uppmuntra offentliga 

samråd. 
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6. Europaparlamentet betonar att utveckling av infrastrukturen i bergsområden skulle göra 

det möjligt att utveckla och locka till sig små och medelstora företag och underlätta 

etablering av specifika verksamheter som drar nytta av det geografiska läget av 

miljöskäl (lagom temperatur, ren luft), vilket skulle skapa nya arbetstillfällen och bidra 

till hållbar utveckling i regionen. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att rusta upp 

gamla övergivna spår och ta dem i bruk i turismsyfte, för att undvika att de överges, 

förfaller och eventuellt leder till hydrogeologisk obalans. 

7. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som ingår i Alpregionen att samarbeta 

så att avgifterna för transittransporter är så lika som möjligt och ligger i linje med 

europeisk standard, särskilt för de länder som av geografiska skäl är tvungna att bedriva 

transittrafik genom andra länder. 

8. Europaparlamentet anser att utvecklingen av och tillgången till IKT-teknik måste 

förbättras så att snabbare och mer effektiva tjänster erbjuds och så att man där så är 

möjligt uppmuntrar och främjar alternativ till fysiska förflyttningar, t.ex. distansarbete, 

för att därigenom minska transporterna och de därmed sammanhängande negativa 

externa effekterna, t.ex. utsläpp, och göra det lättare att finna balans mellan arbetsliv 

och privatliv. 

9. Europaparlamentet uppmanar de berörda länderna att identifiera strategiska 

infrastrukturprojekt som kan bidra till att stärka sammanhållningen och minska 

vägtrafiken med hjälp av intermodala transportlösningar som är lämpliga för 

turistområden och för utveckling av den lokala ekonomin, och på så sätt stimulera 

sysselsättningen. Parlamentet understryker att regionala flygplatser och hamnar 

i området intill Alperna och i Medelhavsområdet har stor betydelse för tillgängligheten 

och förbindelsemöjligheterna i Alpregionen, och det är viktigt att förbinda dem med 

väg- och järnvägsnäten. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i lokala 

sysselsättningsskapande program och turisminfrastruktur. Parlamentet efterlyser 

strategier för att göra turismen mindre årstidsbunden och att göra det lättare att ta sig till 

turistmål, t.ex. skidorter, på ett hållbart sätt och uppmuntra till cykling i kombination 

med tågresor. Parlamentet understryker vikten av stöd till nätverksbyggande och 

offentliggörande av exempel på bästa praxis för initiativ för hållbar turism, t.ex. 

anläggningar som är passiva ur energisynvinkel och resurseffektiva och som använder 

hållbar energi. 

11. Europaparlamentet påpekar att klimatförändringen är särskilt relevant för en region som 

Alpregionen, vars geografiska karaktär och livsmiljöer är särskilt känsliga. Parlamentet 

betonar att transport- och turismprotokollen inom Alpkonventionen har undertecknats 

av EU och de alpina medlemsstaterna. Medlemsstaterna uppmanas att noga övervaka 

gränsvärdena för luftföroreningar och att utforma en hållbar transportpolitik som ligger 

i linje med målen från COP21 i Paris. Parlamentet anser att insatser bör göras för att 

stimulera små och medelstora företag att investera i innovation och utveckling i enlighet 

med COP21-målen. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera enkel och smidig tillgång till 

handlingar, både för allmänheten och för institutionerna, i syfte att garantera transparens 

i hur de offentliga medlen används. I fall då begäran om tillgång motiveras med 
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tvingande hänsyn, t.ex. hälso- eller miljöskäl, bör dessa skäl ha företräde framför 

eventuella konkurrens- eller affärsrelaterade skäl. Parlamentet anser att medlemsstaterna 

måste se till att de europeiska ekonomiska resurser som står till buds för genomförande 

av Alpstrategin investeras på ett transparent sätt, med beaktande av de krav som följer 

av miljökonsekvensbedömningarna och genom bättre samordning och samarbete för att 

förbättra utbytet av bästa praxis. Revisionsrätten och parlamentet bör varje år se över 

om genomförandet är ändamålsenligt, om målen uppnås och hur de ekonomiska 

resurserna används. 

13. Europaparlamentet anser att inkomster från vägavgifter och liknande i Alpregionen för 

transportprojekt i regionen bör öronmärkas för i första hand utveckling av 

TEN-T:s alpina korridorer, i andra hand regionala tillfartsvägar och i tredje hand lokala 

vägar. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionerna att garantera 

tillgänglighet och räddningstjänster även i de områden som är svårare att ta sig till. 

Vårdinrättningar och nödhjälp måste garanteras också i de mest isolerade områdena, 

med tanke på avståndet till större sjukhus. 
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