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Předmět: Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – EU a její sousední regiony: 
nový přístup ke spolupráci v oblasti dopravy
– návrh závěrů Rady

V návaznosti na zasedání Pracovní skupiny pro dopravu – intermodální otázky a sítě, které se 

konalo dne 19. července 2011, naleznou delegace v příloze návrh závěrů Rady týkajících se výše 

uvedeného předmětu, který předložilo předsednictví.

_________________
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PŘÍLOHA

Návrh závěrů Rady

o sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu

– EU a její sousední regiony: nový přístup ke spolupráci v oblasti dopravy

RADA:

1. VÍTÁ sdělení Komise s názvem „EU a její sousední regiony: nový přístup ke spolupráci 

v oblasti dopravy“ obsahující opatření, jimiž se má v oblasti dopravy posílit spolupráce 

se sousedními regiony, na něž se vztahuje jak politika v oblasti rozšíření, tak evropská 

politika sousedství;

2. PŘIPOMÍNÁ své závěry o strategii rozšíření přijaté dne 14. prosince 2010 a dále závěry 

o novém přístupu EU k evropské politice sousedství přijaté dne 20. června 2011 

a ZDŮRAZŇUJE, že pro dosažení hlubší hospodářské integrace a užšího politického 

přidružení sousedních regionů je důležité lepší dopravní spojení;

3. DOMNÍVÁ SE, že lepšího dopravního spojení lze dosáhnout užší integrací trhů 

a zdokonalením dopravní infrastruktury, jež zajistí bezproblémový pohyb osob a efektivní 

přepravu zboží;

4. VÍTÁ plán navržený ve sdělení Komise a týkající se různých druhů dopravy se zaměřením na 

užší integraci trhů a lepší propojení infrastruktury;

5. UZNÁVÁ význam spolupráce se sousedními regiony u všech druhů dopravy s cílem zlepšit 

jejich bezpečnost, ochranu před protiprávnými činy, environmentální a sociální dopad a VÍTÁ 

opatření zaměřená na rozšíření společného evropského leteckého prostoru a oblasti „modrého 

pásma“ v námořní dopravě, zlepšující se interoperabilitu železničních systémů a na usnadnění 

přepravy zboží a osob zjednodušením přechodu hranic a administrativních postupů pro 

železniční a silniční dopravu a pro vnitrozemskou plavbu;
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6. ZDŮRAZŇUJE, že těsnější integrace mezi dopravními trhy EU a jejími sousedy závisí na 

ochotě každé země připravit se na tuto integraci a je podmínkou pro pokrok sousedních zemí 

při uplatňování norem, které jsou podobné normám EU v takových oblastech, jako jsou 

bezpečnost, ochrana před protiprávnými činy, otázky životního prostředí a sociální otázky;

7. ZDŮRAZŇUJE, že je možno dosáhnout lepšího propojení dopravní infrastruktury 

prostřednictvím provádění sítí strategických dopravních infrastruktur a prioritních projektů 

společného zájmu pro EU a sousední země, které spojují transevropskou dopravní síť 

s infrastrukturou sousedních zemí, jakož i prostřednictvím projektů zaměřených na zlepšení 

regionálního propojení;

8. ZDŮRAZŇUJE význam využití stávajících finančních zdrojů pro pomoc sousedním zemím 

s cílem provést reformy, které jsou nezbytné pro dosažení těsnější integrace trhu a lepšího 

dopravního spojení s EU, jako je investiční nástroj sousedství (NIF), který může posílit 

financování prioritních projektů v oblasti infrastruktury z mezinárodních finančních institucí;

9. UZNÁVÁ, že doprava má z povahy věci mezinárodní a přeshraniční charakter, a DOMNÍVÁ 

SE, že lepší dopravní spojení mezi EU a jejími sousedními zeměmi lze nejlépe prosazovat 

v mnohostranném rámci sdružujícím členské státy EU i sousední země;

10. BERE NA VĚDOMÍ stávající dobře zavedenou dopravní regionální spolupráci mezi EU 

a jejími sousedními zeměmi na západním Balkáně a PODPORUJE další rozvoj dopravních 

spojení mezi EU a tímto regionem;

11. VYZÝVÁ EU k další spolupráci v rámci platformy pro dopravu projektu Euromed, který 

spojuje různé zúčastněné strany, včetně Unie pro Středomoří, s cílem zajistit účinný tok 

dopravy;
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12. UZNÁVÁ potřebu strukturovanější spolupráce se zeměmi Východního partnerství

a SE ZÁJMEM OČEKÁVÁ vytvoření dopravního panelu pro Východní partnerství a jeho 

zahájení na ministerské konferenci Východního partnerství, jež se má uskutečnit ve dnech

24. a 25. října 2011 v Krakově;

13. VYZÝVÁ Komisi, aby v zájmu dosažení výše uvedených cílů dále rozpracovala opatření 

uvedená ve sdělení Komise.

______________


