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ECOFIN 507
Vedr.: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet "EU og dets 

naboregioner: En ny strategi for transportsamarbejde"
– Udkast til Rådets konklusioner

Efter mødet den 19. juli 2011 i Transportgruppen - Intermodal Transport og Transportnet følger 

hermed til delegationerne formandskabets udkast til Rådets konklusioner om ovennævnte emne.

________________________
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BILAG

Udkast til Rådets konklusioner om

meddelelsen fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet "EU og dets naboregioner:

En ny strategi for transportsamarbejde"

RÅDET

1. HILSER MED TILFREDSHED Kommissionens meddelelse "EU og dets naboregioner: En 

ny strategi for transportsamarbejde", der fremlægger initiativer til at styrke transportsamar-

bejde med naboregioner, som er omfattet af både udvidelsespolitikken og den europæiske 

naboskabspolitik

2. MINDER OM sine konklusioner om udvidelsesstrategien vedtaget den 14. december 2010 

samt konklusionerne om EU's nye strategi for den europæiske naboskabspolitik, der blev 

vedtaget den 20. juni 2011, og UNDERSTREGER vigtigheden af bedre transportforbindelser 

til at opnå dybere økonomisk integration og tættere politisk samarbejde med naboregionerne

3. MENER, at bedre transportforbindelser kan opnås gennem en tættere markedsintegration og 

en forbedret transportinfrastruktur, der sikrer en problemfri rejse for mennesker og en effektiv 

transport af varer

4. HILSER planen i Kommissionens meddelelse vedrørende de forskellige transportformer med 

henblik på en tættere markedsintegration og bedre infrastrukturforbindelser VELKOMMEN

5. ANERKENDER vigtigheden af at samarbejde med naboregionerne i forbindelse med alle 

transportformer med henblik på at forbedre deres sikkerhed samt miljømæssige og sociale 

præstationer og HILSER de foranstaltninger VELKOMMEN, der tager sigte på at udvide det 

fælles europæiske luftfartsområde, "Blue Belt"-området inden for søtransport, øge jernbane-

systemernes interoperabilitet og lette transporten af varer og personer ved at strømline 

grænsepassageprocedurerne og de administrative procedurer for jernbane- og vejtransport 

samt sejlads ad indre vandveje
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6. UNDERSTREGER, at en tættere integration mellem transportmarkederne i EU og dets 

naboer afhænger af det enkelte lands vilje og villighed til at gøre det og er betinget af nabo-

landenes fremskridt med anvendelsen af standarder, der svarer til dem, der anvendes i EU, på 

områder som f.eks. sikkerhed, miljø og sociale anliggender

7. UNDERSTREGER, at forbedrede transportinfrastrukturforbindelser kan opnås gennem 

virkeliggørelse af strategiske transportinfrastrukturnet og prioriterede projekter af fælles 

interesse for EU og nabolandene, som forbinder det transeuropæiske transportnet med infra-

strukturen i nabolandene, såvel som projekter, der forbedrer de regionale forbindelser

8. UNDERSTREGER betydningen af at anvende de eksisterende finansielle midler til at hjælpe 

nabolandene med at gennemføre reformer, der er nødvendige for at opnå en tættere markeds-

integration og bedre transportforbindelser med EU, og som bl.a. omfatter naboskabsinveste-

ringsfaciliteten (NIF), der kan mobilisere midler fra internationale finansielle institutioner til 

de prioriterede infrastrukturprojekter

9. ANERKENDER, at transport har en international og grænseoverskridende karakter, og 

FINDER samtidig, at bedre transportforbindelser mellem EU og dets naboer bedst kan frem-

mes i en multilateral ramme, der samler EU's medlemsstater og nabolande

10. NOTERER SIG det eksisterende veletablerede regionale transportsamarbejde mellem EU og 

dets naboer på det vestlige Balkan og opfordrer til yderligere udvikling af transportforbindel-

ser mellem EU og denne region

11. OPFORDRER EU til at fortsætte sit samarbejde inden for den Euromedtransportramme, der 

samler de forskellige involverede parter, herunder Middelhavsunionen, med henblik på at 

sikre effektive trafikstrømme
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12. ANERKENDER behovet for et mere struktureret samarbejde med de lande, der er omfattet af 

det østlige partnerskab, og SER FREM TIL etableringen af et transportpanel for det østlige 

partnerskab og dets lancering på ministerkonferencen for det østlige partnerskab, der er plan-

lagt til den 24.-25. oktober 2011 i Krakow

13. OPFORDRER Kommissionen til at fremme de foranstaltninger, der er fastsat i Kommissio-

nens meddelelse med henblik på at nå ovennævnte mål.

________________________


