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7. točka dnevnega reda
Promet
2. mandat Delovne skupine
za izmenjavo informacij in izkušenj
pri izvajanju protokola Alpske konvencije »Promet«
VIII. Alpska konferenca prosi delovno skupino Promet, da na podlagi svoje Izjave o
prometu in napredka v okviru mandata, ki ji ga je določila Alpska konferenca v
Meranu, v naslednjih dveh letih še naprej izdatno obravnava naslednji dve temi, da
bo lahko še nadalje razvijala konkreten pristop in predlagala operativne rešitve za
izvajanje protokola »Promet«:
-

za bistveno izboljšanje železniških storitev, ki prispevajo k modalnemu prenosu, je
treba za vse čezalpske železniške koridorje, za katere to še ne obstaja, poiskati
aktivna sodelovanja med upravljalci omrežja in ponudniki železniških storitev, ter
ugotoviti stanje sedanjih storitev;

-

za spodbujanje trajnostne znotrajalpske mobilnosti je treba razviti sodelovanje z
lokalnimi in regionalnimi upravami in regionalnimi omrežji, ki so odgovorni za
promet, zato da bi zbrali in podprli inovativne akcije na področju povezav pri
skupnih prevozih med alpskimi aglomeracijami in dostopa do pomembnih alpskih
turističnih krajev s prometnimi sredstvi, ki bodo do okolja najbolj prijazna.

Poročilo, ki ga bo delovna skupina predstavila na IX. Alpski konferenci, bo pokazalo
na konkretne rezultate teh akcij.
Delovna skupina bo poleg tega še okrepila že začete akcije, da bi lahko še bolj
upoštevala vse vrste bremen v tarifnih sistemih infrastruktur ter določila razvoj, ki si
ga želi, z namenom prispevati k bolje dogovorjeni politiki cestnih tarif v alpskem loku.
Delovna skupina bo opravila obširno analizo ukrepov, ki se na področju prometa že
izvajajo ali načrtujejo in prispevajo k temu, da se dosegajo cilji na področju kakovosti
zraka v alpskem prostoru.
Nadaljevala pa bo tudi svoje delo za poznavanje vrst prometa čez Alpe in poskrbela
za sodelovanje s sistemom SOIA za postavitev informacijskih in komunikacijskih
podatkov, ki zadevajo promet, zlasti pri opredelitvi kazalcev okoljske kakovosti.
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