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A Poročilo predsedstva 

1. Ozadje 

Zavezništvo Simplon se je oblikovalo na podlagi edinstvene priložnosti: Švicarsko 

predsedovanje Alpski konferenci in »nadaljevanje Züriškega procesa« je namreč časovno 

sovpadalo v obdobju 2021-2022. Švicarska ministrica za okolje in promet Simonetta 

Sommaruga želi to priložnost izkoristiti kot spodbudo za sodelovanje med sektorjema okolje 

in promet. Prav na območju alpskega loka, kamor so umeščene najpomembnejše prometne 

poti med severom in jugom Evrope in ki hkrati predstavlja občutljiv ekosistem, se skriva izreden 

potencial v zmanjšanju emisij CO2. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje med ministricami 

in ministri alpskih držav za okolje in promet, zato je ministrica Sommaruga 14. januarja skupaj 

s svojimi kolegicami in kolegi za področje okolja in prometa dala pobudo za oblikovanje 

»Zavezništva Simplon«. Rezultat vsealpskega sodelovanja ministrstev za okolje in promet naj 

bi bil skupen akcijski načrt.  

 

2. Vsebina 

Da bi izpolnili podnebne cilje, je zmanjšanje emisij CO2 v občutljivem alpskem prostoru 

osrednja in skupna naloga vseh ministric in ministrov alpskih držav za promet in okolje.. 

Osredna ukrepa sta preusmeritev alpskega prometa s ceste na železnico, kakor tudi 

spodbujanje tehnologij brez emisij v cestnem in železniškem prometu. Pri tem se Zavezništvo 

Simplon opira na obstoječe pobude, ki jih povezuje s podnebnimi vidiki kot osrednjim ciljem in 

tako ustvarja platformo za izmenjavo mnenj in praks za skupne aktivnosti med sektorjema 

okolje in promet na celotnem območju Alp. Izmenjava mnenj o podnebno nevtralni mobilnosti 

naj bi vodila v skupne aktivnosti in projekte na področju tovornega, potniškega, turističnega in 

prostočasnega prometa.  

 
3. Ministrske konference 

Na prvi ministrski konferenci 14. januarja 2022 so se ministrice in ministri dogovorili, da bodo 

pripravili skupen akcijski načrt, ki bo zajemal aktivnosti na treh področjih, »tovornem prometu«, 

»potniškem prometu« in »turistični in prostočasni mobilnosti«. Pri tem je področje tovornega 

prometa osrednjega pomena.   

Osnutek tega akcijskega načrta se je usklajeval v več posvetovalnih krogih med ministrstvi ter 

ob upoštevanju komentarjev nevladnih organizacij.  

Na drugi ministrski konferenci 27. oktobra 2022 v Brigu bodo ministrice in ministri alpskih 

držav za okolje in promet ustanovili Zavezništvo Simplon in naredili prvi korak za začetek 

izvajanja konsolidiranega akcijskega načrta.  
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B Predlog sklepa 

Alpska konferenca se seznani s poročilom predsedstva.  

 


