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

Въведение

1. На 7 юли 2011 г. Съветът получи съобщение от Комисията до Европейския парламент и 

Съвета „Европейският съюз и неговите съседни региони — подновен подход към 

сътрудничеството в сектора на транспорта“, чиято цел е въвеждането на нова рамка на 

политиката за насърчаване на по-добрите транспортни връзки в съседните на ЕС 

региони чрез усъвършенстване на инфраструктурата и чрез по-тясна пазарна 

интеграция.
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2. За постигане на посочената по-горе цел в съобщението са очертани повече от двадесет 
краткосрочни и дългосрочни мерки за всички видове транспорт: автомобилен, 
железопътен, въздушен, морски и речен. В съответствие с Бялата книга „Пътна карта за 
постигането на Единно европейско транспортно пространство“ (док. 8333/11) 
сътрудничеството със съседните региони следва да е насочено към премахването на 
пречките пред транспорта и към управлението на транспортна система с високи 
стандарти за безопасност и сигурност и високи социални и екологични стандарти, 
както във връзка с инфраструктурата, така и по отношение на пазарната интеграция.
Във връзка с това ЕС следва да подходи с висока степен на диференциране в сектора на 
транспорта в зависимост от амбициите на отделните държави и готовността им да се 
интегрират по-тясно с ЕС.

Работа, извършена в подготвителните органи на Съвета

3. Работна група „Транспорт — интермодални въпроси и мрежи“ разгледа посоченото по-

горе съобщение и проекта за заключения на Съвета, представен от председателството 

на редица заседания през юли и септември 2011 г.

4. На заседанието си от 28 септември 2011 г. Комитетът на постоянните представители

разгледа проекта за заключения и постигна съгласие да го подкрепи.

Следващи стъпки

5. Във връзка с това Съветът се приканва да разгледа и приеме заключенията, приложени 

към настоящия доклад, на заседанието си на 6 октомври 2011 г.

_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект за заключения на Съвета относно 

съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент

„Европейският съюз и неговите съседни региони — подновен подход към 

сътрудничеството в сектора на транспорта“

СЪВЕТЪТ:

1. ПРИВЕТСТВА съобщението на Комисията „Европейският съюз 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, приети 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-добрите транспортни връзки, за да се постигне 

по-дълбока икономическа интеграция и по-тесни политически връзки със съседните 

региони;

3. СМЯТА, че по-добри транспортни връзки могат да бъдат осъществени чрез 

усъвършенстване на транспортната инфраструктура и чрез по-тясна пазарна 

интеграция, като се осигури безпроблемно пътуване на пътниците и ефикасно 

превозване на стоките при отчитане на специфичното географско положение на 

държавите-членки;

4. 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, равностойни на 

тези в ЕС, в области като безопасността, сигурността, околната среда и социалните 

въпроси;
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5. ОТЧИТА значението на съвместната работа със съседните региони във всички видове 

транспорт, включително мултимодалните операции, за повишаване на тяхната 

безопасност, сигурност, екологична и социална ефективност и ПРИВЕТСТВА 

действията спрямо трети държави, насочени към разширяване на Общоевропейското 

авиационно пространство, премахване в по-голяма степен на пречките пред морския 

превоз в Европа и в околните региони, както и към недискриминационен достъп до 

пристанищата, повишаване на оперативната съвместимост на железопътните системи, 

улесняване на превоза на пътници и стоки чрез рационализиране на граничните, 

административните и митническите процедури за всички видове транспорт;

6. 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, включително морски магистрали и достъп до мултимодални възли, свързващи 

трансевропейската транспортна мрежа с инфраструктурата на съседните държави, 

както и посредством проектите, които подобряват регионалните мрежи, и ОТБЕЛЯЗВА 

необходимостта в този контекст да се вземе предвид предстоящото преработване на 

насоките за трансевропейската транспортна мрежа;

7. ПОДЧЕРТАВА, че е важно да се използват наличните финансови ресурси, за да се 

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

на по-добри транспортни връзки с ЕС, като механизма за инвестиции в рамките на 

ЕПС, чрез който може да се привлече финансиране от международни финансови 

институции за приоритетните транспортни инфраструктурни проекти, без да се засяга 

обсъждането на следващата многогодишна финансова рамка;

8. ИЗТЪКВА съществуващото регионално сътрудничество в областта на транспорта 

между ЕС и неговите съседи от Западните Балкани и НАСЪРЧАВА укрепването на 

това сътрудничество, като се предвиди участие на държавите-членки, насочено към по-

нататъшното развитие на транспортните връзки между ЕС и този регион на добре 

балансирана основа;
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9. НАСЪРЧАВА ЕС да продължи сътрудничеството си в областта на транспорта по линия 

на евро-средиземноморското партньорство под егидата на Съюза за 

Средиземноморието, с цел да се насърчат конкретни приоритетни проекти, които вече 

са набелязани в рамките на транссредиземноморската транспортна мрежа, и ОЧАКВА 

провеждането на втора конференция на министрите на транспорта от Евро-

средиземноморския регион;

10. ОТЧИТА, че е необходимо сътрудничеството със страните от Източното партньорство 

да е по-структурирано в ефикасна и прозрачна рамка, и във връзка с това 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, насрочена за 24—25 октомври 2011 г. в Краков;

11. ОТЧИТА значението на други форми на регионално сътрудничество, както и на 

сътрудничеството с международни форуми или в рамките на такива форуми, и на 

регионални стратегии, които допринасят за подобряване на отношенията в областта на 

транспорта между ЕС и неговите държави-членки и всички съседни региони;

12. ПРИКАНВА Комисията да докладва на Съвета относно напредъка, постигнат в тези 

рамки на сътрудничеството в областта на транспорта.

_________________


