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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je alpska regija, kot jo opredeljuje Alpska konvencija, za katero so značilni redka 

poseljenost, čisto posebna narava povezav in dostopnosti storitev ter značilno lokalno 

gospodarstvo, kot druga evropska gorska območja velik izziv v smislu razvoja njene 

vloge v evropskem prometnem omrežju; 

B. ker na posebno geomorfologijo te makroregije ne smemo gledati kot na oviro za 

povezljivost, temveč kot na možnost za razvoj trajnostnih intermodalnih prevoznih 

storitev na podlagi regionalnih modelov najboljše prakse, skupaj z varstvom in 

spodbujanjem naravne, okoljske in kulturne dediščine in biotske raznovrstnosti ter 

blažitvijo podnebnih sprememb;  

C. ker bi bilo treba finančne vire usmerjati in vlagati predvsem v razvoj javnoprometnih 

povezav v alpskih regijah, na podlagi kazalnikov, ki ustrezajo posebnim razmeram v 

gorskih območjih, z izboljšanjem obstoječih železniških povezav, zlasti čezmejnega 

prometa, v spodbujanje majhnih mest kot centrov z izboljšanjem dostopa do dela in 

trajnostne turistične infrastrukture, in v zagotavljanje osnovnih zdravstvenih in 

izobraževalnih storitev ter otroškega varstva, lažje ustvarjanje novih kakovostnih 

delovnih mest na lokalni ravni in varovanje okolja ter naravnih virov, vključno z 

vodnimi viri; 

D. ker na alpsko regijo negativno vpliva odseljevanje prebivalstva s podeželja in staranje 

prebivalstva; ker bi lahko učinkovita storitev javnega prevoza, hitre internetne povezave 

in trajnostni celoletni turizem prispevali k temu, da bi alpska regija postala privlačnejša 

za mlade in da bi olajšali dostop do zaposlitve; 

E. ker pet od devetih osrednjih koridorjev TEN-T, ki so ključni za evropski in regionalni 

razvoj ter za doseganje ciljev iz bele knjige o prometu, poteka skozi Alpe in ker so za 

njihovo dokončanje potrebni skupni in usklajeni finančni napori držav članic do leta 

2030; 

F. ker so bili zaradi uveljavitve načel, določenih v okvirni konvenciji, in pobud, ki jih je 

treba izvesti v praksi, sprejeti številni protokoli in memorandumi o soglasju, v katerih so 

določeni posebni ukrepi o različnih temah, vključno s prometom, turizmom, 

ohranjanjem tal, prostorskim načrtovanjem, trajnostnim razvojem ter varstvom narave 

in krajine, z namenom izvajanja skupnih projektov v zvezi z vseevropskimi prometnimi 

omrežji, in ker so države članice v tem smislu sklenile dvostranske sporazume za 

uporabo finančnih sredstev instrumenta za povezovanje Evrope v povezavi s sredstvi iz 

svojih nacionalnih proračunov; 

G. ker je namen makroregionalne strategije Komisije zagotoviti instrumente, ki krepijo 

regionalno zmogljivost, zlasti s spodbujanjem trajnostne prometne povezljivosti, 

intermodalnosti in interoperabilnosti v potniškem in tovornem prometu, s čimer bi 

dosegli prehod prometa s cest na železnico; ker bi morale nekatere regije, ki so del 

drugih sosednjih makroregij (jadranska, donavska), prekrivna območja izkoristiti za 
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izboljšanje povezljivosti, dostopnosti in intermodalnosti; 

H. ker je Komisija v svojem sporočilu v zvezi s strategijo Evropske unije za alpsko regijo 

poudarila, da je treba zmanjšati vpliv čezalpskega prometa, da se ohrani okoljska 

dediščina Alp, in da je pomembno izvajati strategijo, katere cilj so boljši okoljski pogoji 

za prebivalstvo; ker iskanje ravnovesja med prometno infrastrukturo in varstvom okolja 

že desetletja velja za velik izziv; ker mora vseeno vsaka produktivna naložba temeljiti 

na oceni življenjskega kroga, pa tudi na oceni vpliva na okolje, ki je potrebna, ker lahko 

prepreči največje tveganje za naravne nesreče v posebno občutljivem okolju, kot je 

alpska regija; 

1. je seznanjen z ozemeljskimi omejitvami v določbah Alpske konvencije in s povezanimi 

protokoli na področju prometa in turizma ter z akcijskim načrtom Komisije za 

izboljšanje trajnosti prometnih povezav v regiji in z regijo ter za spodbujanje 

intermodalnosti, interoperabilnosti in kakovosti v intermodalnih prometnih in mobilnih 

sistemih, v skladu z modeli dobre prakse; 

2. pozdravlja odprtje baznega predora Gotthard 1. junija 2016; poziva Komisijo in alpske 

države članice, naj ocenijo spremembe alpskih prometnih tokov in deleža tovornega 

prometa, recimo na brennerski progi, zaradi novih predorov, preden začnejo načrtovati 

dodatne bazne predore; zahteva zadostno število železniško-cestnih terminalov ob 

koridorjih, kjer je to primerno, da bi spodbudili uresničevanje cilja o prestavitvi 

tovornega prometa s cest na železnico; 

3. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo upravljanje na več ravneh v načrtovanju 

prometa in izvajajo politiko razvoja trajnostne, vključujoče in neinvazivne prometne 

infrastrukture v izrazito gorski alpski regiji, ki bo regijo ohranjala in bo spodbujala 

uravnotežen razvoj gospodarsko šibkejših regij in območij na področjih turizma, 

socialne kohezije, gospodarskega razvoja in zaposlovanja; poudarja, da bi morala biti 

pri načrtovanju politike prometne infrastrukture prednostna naloga oceniti in čim bolj 

zmanjšati škodljive učinke, med drugim na področju okolja; poziva, naj se zagotovi 

podpora spodbujanju postopnega prehoda s cestnega na železniški promet in promet, ki 

ga poganjajo alternativni viri energije, da bi zmanjšali emisije onesnaževal; 

4. poziva Komisijo, naj se osredotoči tudi na optimizacijo obstoječe zmogljivosti 

infrastrukturnega omrežja, s splošnim ciljem boljšega delovanja omrežja TEN-T; 

poudarja, da ne bi smeli financirati infrastrukturnih projektov, ki bi privedli do 

nepotrebnih ali nesorazmernih tveganj za okolje, naravne vire ali javno zdravje; 

5. poudarja, da bi bilo treba z zagotavljanjem spoštovanja okolja, zaščite vodnih virov in 

tal ter vključevanja lokalnega prebivalstva, s celovitim vključevanjem političnih 

akterjev in odločevalcev na vseh ravneh, predvsem na regionalni in lokalni ravni, in 

civilnih organizacij (NVO), ter s spodbujanjem javnih posvetovanj izboljšati in 

spodbujati povezljivost in dostopnost regije tako podnevi kot ponoči in ob koncih tedna; 

6. poudarja, da bi z razvojem infrastrukture na gorskih območjih omogočili razvoj MSP in 

povečali njihovo privlačnost za MSP ter spodbudili vzpostavitev specifičnih industrij na 

teh območjih, ki bi imele koristi zaradi lokacije v naravnem okolju (temperatura, čisti 

zrak) in bi ustvarile nova delovna mesta ter prispevale k trajnostnemu razvoju regije; 

spodbuja države članice, naj popravijo, prenovijo in uporabijo v turistične namene stare, 
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opuščene poti, da se jim nameni nova vsebina in uporabnost ter prepreči njihova 

zapuščenost, zanemarjenost in celo morebitno slabšanje hidrogeoloških razmer; 

7. poziva države članice iz alpske regije, naj skupaj zagotovijo, da se čim bolj poenotijo 

cene tranzita, ki naj bodo v skladu z evropskimi standardi, zlasti za tiste države, ki 

morajo zaradi svoje geografske lege prehajati ozemlje drugih držav; 

8. meni, da je treba izboljšati razvoj in dostopnost informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij s ponudbo hitrejših in učinkovitejših storitev ter, kjer je to mogoče, s 

spodbujanjem alternativ dejanskemu potovanju, kot je na primer delo na daljavo, da bi 

zmanjšali število potovanj in z njimi povezanih negativnih zunanjih učinkov, kot so 

emisije onesnaževal, in omogočili boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja; 

9. poziva zadevne države, naj opredelijo strateške infrastrukturne projekte, ki bodo 

pomagali okrepiti kohezijo in zmanjšati prometne zastoje z uporabo intermodalnih 

prometnih storitev, primernih za turistična območja in rast lokalnega gospodarstva, s 

čimer bi spodbudili ustvarjanje delovnih mest; izpostavlja pomembnost regionalnih 

letališč in pristanišč v predalpskih regijah/Sredozemlju za dostopnost in povezljivost 

alpske regije; meni, da je pomembno, da se jih poveže v cestno in železniško omrežje; 

10. poziva države članice, naj vlagajo v programe ustvarjanja lokalnih delovnih mest in 

turistično infrastrukturo; poziva k sprejetju strateškega pristopa, da se turizem spremeni 

v manj sezonsko dejavnost, da se olajša trajnostni dostop do turističnih destinacij, kot so 

smučarska središča, z javnim prevozom, ter da se spodbuja kolesarjenje v kombinaciji z 

železniškim potniškim prometom; poudarja pomen podpore mreženju in objavljanja 

primerov dobre prakse v okviru pobud za trajnostni turizem, kot so strukture, 

oblikovane za pasivno energijo, učinkovito rabo virov in uporabo trajnostnih virov 

energije; 

11. izpostavlja, da so spremembe podnebja zlasti pomembne za regije, kot so Alpe, katerih 

morfologija in naravni habitati so še posebej ranljivi; poudarja, da so EU in alpske 

države članice ratificirale protokole Alpske konvencije v zvezi s prometom in 

turizmom; poziva države članice, naj pozorno spremljajo mejne vrednosti onesnaženosti 

zraka in uvedejo politiko trajnostnega prevoza v skladu s cilji COP21 v Parizu; meni, da 

bi si bilo treba prizadevati za spodbujanje MSP k naložbam v inovacije in razvoj v 

skladu s cilji COP21; 

12. poziva Komisijo, naj evropskim državljanom in institucijam zagotovi enostaven in 

pripraven dostop do aktov, da se zagotovi preglednost javnih financ, ter meni, da bi 

morali imeti v primerih zahtevanega dostopa zaradi nujnih razlogov, vključno z 

javnozdravstvenimi in okoljskimi razlogi, ti prednost pred varstvom konkurence ali 

poslovnimi cilji; meni, da bodo morale države članice vlagati v evropske sklade, ki so 

na voljo za izvajanje alpske strategije na pregleden način, ob upoštevanju omejitev na 

podlagi študij o vplivu na okolje, in z boljšim sodelovanjem, da bi izboljšali izmenjave 

dobre prakse; meni, da bi morala Evropski parlament in Evropsko računsko sodišče 

vsako leto pregledati učinkovitost izvajanja, izpolnjevanje ciljev in gospodarnost 

uporabe virov; 

13. meni, da bi morali nameniti prihodke iz cestnin in posebnih cestnin iz alpske regije za 
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prometne projekte v alpski regiji prvič, za razvoj alpskih koridorjev TEN-T, drugič, za 

regionalne dostopne poti, in tretjič, za lokalne poti; 

14. poziva države članice in regije, naj zagotovijo dostopnost in nujno pomoč tudi težje 

dostopnim regijam, ter poziva k zagotavljanju zdravstvenih struktur ter struktur za prvo 

pomoč tudi v slabše prometno razvitih regijah, glede na to, da so najbolj oddaljene od 

večjih bolnišnic. 
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