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– přijetí závěrů Rady

Úvod

1. Dne 7. července 2011 Rada obdržela sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě 

s názvem „EU a její sousední regiony: nový přístup ke spolupráci v oblasti dopravy“, které 

má za cíl stanovit obnovený politický rámec pro podporu lepšího dopravního spojení 

v sousedních regionech EU prostřednictvím zdokonalení dopravní infrastruktury a těsnější 

integrace trhů.
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2. S cílem dosáhnout výše uvedeného cíle sdělení navrhuje více než dvacet krátkodobých 

a dlouhodobých opatření v oblasti všech druhů dopravy: silniční, železniční, letecké, námořní 

a v oblasti vnitrozemské plavby. V souladu s bílou knihou nazvanou „Plán jednotného 

evropského dopravního prostoru“ (dokument 8333/11) by se spolupráce se sousedními 

regiony měla zaměřit na odstraňování překážek v dopravě a na provozování dopravních 

systémů splňujících přísné normy v oblasti bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, 

v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí, pokud jde o infrastrukturu a o aspekty 

integrace trhů. V této souvislosti by měla EU uplatnit vyšší míru rozlišení v odvětví dopravy 

v závislosti na ambicích jednotlivých zemí a připravenosti těsněji se začlenit do EU.

Práce vykonaná přípravnými orgány Rady

3. Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě posoudila výše uvedené sdělení 

a návrh závěrů Rady předložený předsednictvím na řadě zasedání konaných v červenci 

a v září 2011.  

4. Výbor stálých zástupců posoudil návrh závěrů na zasedání dne 28. září 2011 a byl schopen je 

potvrdit.

Další kroky

5. Rada se tímto vyzývá, aby na zasedání dne 6. října 2011 posoudila a přijala závěry uvedené 

v příloze této zprávy.

_________________
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PŘÍLOHA

Návrh závěrů Rady

o sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu s názvem

„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 těsnějšího politického 

přidružení sousedních regionů je důležité lepší dopravní spojení;

3. DOMNÍVÁ SE, že lepšího dopravního spojení lze dosáhnout zdokonalením dopravní 

infrastruktury a těsnější integrací trhů, čímž se zajistí bezproblémový pohyb cestujících 

a účinná přeprava zboží, a to při zohlednění specifické zeměpisné situace členských států;

4. 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 rovnocenné s normami EU v takových oblastech, jako jsou 

bezpečnost, ochrana před protiprávnými činy, otázky životního prostředí a sociální otázky;
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5. UZNÁVÁ význam spolupráce se sousedními regiony ve všech druzích dopravy, včetně 

multimodální dopravy, za účelem zlepšení její bezpečnosti, ochrany před protiprávnými činy, 

dopadu na životní prostředí a sociálního dopadu a VÍTÁ kroky přijaté vůči třetím zemím, 

které mají za cíl rozšíření společného evropského leteckého prostoru, další odstranění 

překážek pro námořní dopravu v Evropě a v okolních oblastech, jakož i zaměření na

nediskriminační přístup do přístavů, zlepšení interoperability železničních systémů, usnadnění 

přepravy cestujících a zboží prostřednictvím usnadnění překračování hranic 

a administrativních i celních postupů pro všechny druhy dopravy;

6. ZDŮRAZŇUJE, že lepšího propojení dopravní infrastruktury lze dosáhnout prostřednictvím 

provádění sítí strategických dopravních infrastruktur a prioritních projektů společného zájmu 

pro EU a sousední země, včetně mořských dálnic a přístupu k multimodálním uzlům, které 

spojují transevropskou dopravní síť s infrastrukturou sousedních zemí, jakož i prostřednictvím 

projektů zaměřených na zlepšení regionálních sítí a BERE NA VĚDOMÍ potřebu zohlednit 

v této souvislosti nadcházející přezkum obecných zásad TEN-T;

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

s cílem provést reformy, které jsou nezbytné pro dosažení lepšího dopravního spojení s EU, 

jako je investiční nástroj sousedství (NIF), který může posílit financování prioritních projektů 

v oblasti dopravní infrastruktury z mezinárodních finančních institucí, aniž jsou dotčena 

jednání o dalším víceletém finančním rámci;

8. ZDŮRAZŇUJE stávající dopravní regionální spolupráci mezi EU a jejími sousedními 

zeměmi na západním Balkáně a PODPORUJE posílení této spolupráce, která umožní zapojení 

členských států do dalšího rozvoje dobře vyváženého dopravního spojení mezi EU a tímto 

regionem.
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9. VYZÝVÁ EU k pokračování ve spolupráci v rámci platformy pro dopravu projektu Euromed 

pod záštitou Unie pro Středomoří s cílem podporovat konkrétní prioritní projekty, které již 

byly určeny v rámci transstředomořské dopravní sítě, a SE ZÁJMEM OČEKÁVÁ druhou 

konferenci ministrů dopravy evropsko-středomořského prostoru;

10. UZNÁVÁ potřebu strukturovanější spolupráce se zeměmi Východního partnerství na základě 

účinnějšího a transparentnějšího rámce, a proto 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;

11. UZNÁVÁ význam jiných forem regionální spolupráce, jakož i spolupráci s mezinárodními 

fóry nebo v rámci regionálních strategií, které přispívají ke zlepšení vztahů v oblasti dopravy 

mezi EU a jejími členskými státy a všemi sousedními regiony;

12. VYZÝVÁ Komisi, aby Radu informovala o pokroku dosaženém v těchto rámcích pro 

spolupráci v oblasti dopravy.

_________________


