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3. mandat Delovne skupine Promet 
za IX. zasedanje Alpske konference v Alpbachu  

 
 

IX. Alpska konferenca se seznani z rezultati dejavnosti Delovne skupine Promet, namenjenih  

izvedbi mandata, ki ga je določila VIII. Alpska konferenca. Strokovnjake prosi, da še naprej 

aktivno sodelujejo pri izdelavi končne verzije Poročila o stanju Alp, ter da nadaljujejo svoje 

delo v skladu z naslednjimi usmeritvami: 

  

- Stroški in cene prometa v Alpah: 

o do junija 2007 dokončati poročilo o upoštevanju notranjih in zunanjih stroškov in 

ga posredovati to informacijo pristojnim službam Evropske komisije in državam,  

o nadaljevati dela na strukturi stroškov prevoza v Alpah 

o v tem okviru prikazati, kako se direktiva o »evrovinjeti« uporablja v alpskem 

prostoru  

 

- Izboljšave obstoječih železniških koridorjev: 

o na podlagi opravljenega dela bo predstavljena trenutna bilanca ukrepov, 

izvedenih na velikih prednostnih koridorjih do naslednje Alpske konference. 

 

- Učinka prometa na kakovost zraka v alpskem prostoru:  

- Delovna skupina bo določila organizacijo dela in časovni načrt za temo kakovosti 

zraka, ki bo izključno obravnavala prometno komponento, da bi tako prikazali različne 

kampanje merjenj ali obstoječe študije, ki so bile izvedene ob čezalpskih oseh 

. 

V tej fazi izkušenj se od Skupine zahteva, da pomemben delež svojega dela posveti 

temam trajnostne alpske mobilnosti, še posebej vprašanju mestnega in turističnega 

prometa. Osnovo naj predstavljajo na konferenci »Okolju prijazno potovati« na Dunaju 

sprejeta priporočila, podatki zbrani za pripravo Poročila o stanju Alp, zaključki italijanskih 

seminarjev SWOM in specifičnih INTERREG projektov. Prvi konkretni rezultati naj se 

predložijo pri naslednji Alpski konferenci: 

o zbiranje in pregled dobrih praks trajnostne mobilnosti in njihovo razširjanje v 

alpskih državah (okolju prijazna dostopnost velikih turističnih območij v alpskem 

prostoru in povezave med njimi in povezave z urbanimi središči in okolju 

prijazen dostop do velikih turističnih območij)  
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o študija servisne ponudbe javnih prevoznih sredstev za tranzitni promet v alpski 

prostor (zlasti do turističnih krajev in aglomeracijam) in njegova celovita 

povezava z lokalnimi okolju prijaznimi sredstvi javnega prevoza, da bi tako 

raziskali morebitne pomanjkljivosti pri ponudbi storitev in pri infrastrukturi 

(čezmejne linije, priključki na regionalna omrežja...); 

o sodelovanje v okviru prihodnjih evropskih programov za sodelovanje s ciljem, 

da bi pomagali prihodnjim nosilcem projektov pri razvoju konkretnih projektov, 

da bi se ustrezni ukrepi lahko v dogovoru z vsemi skupno udejanili (na primer: 

centrala mobilnosti, organizacija prometnih zvez…) 

o aktivno sodelovanje pri dejavnostih, katere bi na to temo lahko razvilo francosko 

predsedstvo, še posebej v okviru teme »trajnostni turizem v Alpah«. 

 

Dejavnosti v zvezi s prometnimi podatki in kazalci se bodo nadaljevale v okviru SOIA ob 

podpori Delovne skupine. 
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