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№ предл. Ком.: 12635/11 TRANS 212 MAR 98 AVIATION 184 MI 354 RELEX 760 

ECOFIN 507
Относно: Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент 

„Европейският съюз и неговите съседни региони — подновен подход към 
сътрудничеството в сектора на транспорта“– Проект за заключения на 
Съвета

След заседанието на работна група „Транспорт — интермодални въпроси и мрежи“ от 

19 юли 2011 г. приложено се изпраща на делегациите представеният от председателството 

проект за заключения на Съвета по посочената по-горе тема.

_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Проект за заключения на Съвета относно 

съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент „ЕС и неговите 
съседни региони — подновен подход към сътрудничеството в сектора на транспорта“

СЪВЕТЪТ:

1. ПРИВЕТСТВА съобщението на Комисията „ЕС и неговите съседни региони —
подновен подход към сътрудничеството в сектора на транспорта“, в което се предлагат 
действия за укрепване на сътрудничеството в сектора на транспорта със съседните 
региони, които са обект както на политиката за разширяване, така и на европейската 
политика за съседство;

2. ПРИПОМНЯ заключенията си относно стратегията за разширяване, приета на 
14 декември 2010 г., както и заключенията относно новия подход на ЕС към 
европейската политика за съседство, приети на 20 юни 2011 г., и ИЗТЪКВА
СПЕЦИАЛНО значението на по-добри транспортни връзки, за да се постигне 
по-дълбока икономическа интеграция и по-тесни политически връзки със съседните 
региони;

3. СЧИТА, че по-добрите транспортни връзки могат да бъдат постигнати чрез по-тясна 
интеграция на пазарите и по-добра транспортна инфраструктура, която осигурява 
безпроблемно пътуване на хората и ефикасен транспорт на стоките;

4. ПРИВЕТСТВА предложения в съобщението на Комисията план по отношение на 
различните видове транспорт, който цели по-тясна интеграция на пазарите и по-добри 
връзки между инфраструктурите;

5. ОТЧИТА значението на съвместната работа със съседните региони във всички видове 
транспорт за повишаване на тяхната безопасност, сигурност, екологична и социална 
ефективност и ПРИВЕТСТВА действията, насочени към разширяване на 
Общоевропейското авиационно пространство, на площта на „синия пояс“ в морския 
транспорт, повишаване на оперативната съвместимост на железопътните системи, 
улесняване на превоза на стоки и пътници чрез рационализиране на граничните и 
административните процедури за железопътния и автомобилния транспорт и за 
корабоплаването по вътрешни водни пътища;
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6. ПОДЧЕРТАВА, че по-тясната интеграция на транспортните пазари на ЕС с пазарите в 

съседните му страни зависи от желанието и готовността на всяка страна в тази посока, 

както и от напредъка на съседните страни в прилагането на стандарти, подобни на тези 

в ЕС, в области като безопасността, сигурността, околната среда и социалните въпроси;

7. ИЗТЪКВА, че по-доброто свързване на транспортните инфраструктури може да бъде 

постигнато посредством осъществяването на стратегически транспортни 

инфраструктурни мрежи и приоритетни проекти от общ интерес за ЕС и съседните 

страни, които свързват трансевропейската транспортна мрежа с инфраструктурата на 

съседните държави, както и посредством проектите, които подобряват регионалните 

връзки;

8. ПОДЧЕРТАВА, че е важно да се използват съществуващите финансови ресурси, за да 

се помогне на съседните страни да извършат реформи, които са необходими за 

постигане на по-тясна интеграция на пазарите и по-добри транспортни връзки с ЕС, 

като механизма за инвестиции по линия на добросъседството, който позволява да се 

привлече финансиране от международни финансови институции за приоритетните 

инфраструктурни проекти;

9. КАТО ОТЧИТА международния и трансграничния характер на транспорта, СЧИТА, че 

по-добрите транспортни връзки между ЕС и неговите съседи могат да бъдат насърчени 

най-добре в многостранна рамка, обединяваща държавите-членки на ЕС и съседните 

страни;

10. ОТБЕЛЯЗВА настоящото добре установено регионално сътрудничество в областта на 

транспорта между ЕС и неговите съседи от Западните Балкани и НАСЪРЧАВА 

по-нататъшното развитие на транспортните връзки между ЕС и този регион;

11. НАСЪРЧАВА ЕС да продължи сътрудничеството си в областта на транспорта по линия 

на евро-средиземноморското партньорство, като събира различните участващи страни, 

в т.ч. Съюза за Средиземноморието, с цел да осигури ефективност на транспортните 

потоци; 
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12. ОТЧИТА необходимостта от по-структурирано сътрудничество със страните от 

Източното партньорство и ОЧАКВА създаването на дискусионна група по въпросите 

на транспорта в рамките на Източното партньорство и началото на работата ѝ по време 

на конференцията на равнище министри от Източното партньорство, планирана за 

24-25 октомври 2011 г. в Краков;

13. ПРИКАНВА Комисията да даде импулс на действията, изложени в съобщението на 

Комисията, с цел постигане на посочените по-горе цели.

______________


