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

naboregioner: En ny strategi for transportsamarbejde"
– Vedtagelse af Rådets konklusioner

Indledning

1. Rådet modtog den 7. juli 2011 en meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 

Rådet "EU og dets naboregioner: En ny strategi for transportsamarbejde", der sigter mod at 

fastlægge nye politiske rammer med henblik på at fremme bedre transportforbindelser i EU’s 

nabolande gennem en bedre transportinfrastruktur og en tættere markedsintegration.
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2. For at nå ovenstående mål indeholder meddelelsen over tyve kortsigtede og langsigtede 

foranstaltninger inden for alle transportformer: vejtransport, jernbanetransport, luftfart, 

søtransport og sejlads ad indre vandveje. I overensstemmelse med hvidbogen "Køreplan for et 

fælles europæisk transportområde" (dok. 8333/11) bør samarbejdet med naboregionerne 

fokusere på at fjerne hindringerne for transport og drive et transportsystem med høje 

sikkerhedsmæssige, beskyttelsesmæssige, sociale og miljømæssige standarder for så vidt 

angår både infrastruktur og markedsintegration. I den sammenhæng bør EU anvende et højere 

differentieringsniveau i transportsektoren afhængig af det enkelte lands ambition og 

beredvillighed til at blive tættere integreret med EU.

Arbejdet i Rådets forberedende organer

3. Transportgruppen - Intermodal Transport og Transportnet behandlede ovennævnte meddelelse 

og formandskabets udkast til Rådets konklusioner på en række møder i juli og 

september 2011.

4. De Faste Repræsentanters Komité gennemgik udkastet til konklusioner på mødet den 

28. september 2011 og var i stand til at godkende dem.

De næste skridt

5. Rådet opfordres hermed til at gennemgå og vedtage konklusionerne i bilaget til denne rapport 

på samlingen den 6. oktober 2011.

________________
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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 

transportsamarbejde 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 forbedret transportinfrastruktur 

og gennem en tættere markedsintegration, der sikrer en problemfri rejse for passagerer og en 

effektiv transport af varer, idet der tages hensyn til de enkelte medlemsstaters specifikke 

geografiske situation

4. 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 

nabolandenes fremskridt med anvendelsen af standarder, der svarer til dem, der anvendes i 

EU, på områder som f.eks. sikkerhed, miljø og sociale anliggender
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5. ANERKENDER vigtigheden af at samarbejde med naboregionerne i forbindelse med alle 

transportformer, herunder multimodale transporter, med henblik på at forbedre deres 

sikkerhed samt miljømæssige og sociale præstationer og HILSER de foranstaltninger over for 

tredjelande VELKOMMEN, der tager sigte på at udvide det fælles europæiske 

luftfartsområde,  fjerne yderligere hindringer for bevægelighed til søs i og omkring Europa, 

sikre en ikke-diskriminerende adgang til havne, øge jernbanesystemernes interoperabilitet og 

lette transporten af passagerer og varer ved at strømline grænsepassageprocedurerne og de 

administrative og toldmæssige procedurer for alle transportformer

6. UNDERSTREGER, at forbedrede transportinfrastrukturforbindelser kan opnås gennem 

virkeliggørelse af strategiske transportinfrastrukturnet og prioriterede projekter af fælles 

interesse for EU og nabolandene, herunder motorveje til søs og adgang til multimodale 

knudepunkter, som forbinder det transeuropæiske transportnet med infrastrukturen i 

nabolandene, såvel som projekter, der forbedrer de regionale net, og NOTERER SIG i den 

sammenhæng behovet for at tage højde for den kommende revision af TEN T-retningslinjerne 

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

nabolandene med at gennemføre reformer, der er nødvendige for at opnå bedre 

transportforbindelser med EU, og som bl.a. omfatter naboskabsinvesteringsfaciliteten (NIF),

der kan mobilisere midler fra internationale finansielle institutioner til de prioriterede 

infrastrukturprojekter, uden at det foregriber drøftelserne om den næste flerårige finansielle 

ramme

8. FREMHÆVER det eksisterende regionale transportsamarbejde mellem EU og dets naboer på 

det vestlige Balkan og OPFORDRER TIL en styrkelse af dette samarbejde, der med 

medlemsstaternes inddragelse skal sigte mod en yderligere udvikling af transportforbindelser 

mellem EU og denne region på et velafbalanceret grundlag
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9. OPFORDRER EU til at fortsætte sit samarbejde inden for Euromedtransportrammen i 

Middelhavsunionens regi, med henblik på at fremme konkrete prioriterede projekter, der 

allerede er identificeret i transportnettet for Euro-Middelhavs-området, og SER FREM TIL 

den næste konference for transportministrene i Euro-Middelhavs-området

10. ANERKENDER behovet for et mere struktureret samarbejde med de lande, der er omfattet af 

det østlige partnerskab, inden for en effektiv og gennemsigtig ramme, og SER derfor FREM

TIL etableringen af et transportpanel for det østlige partnerskab og dets lancering på 

ministerkonferencen for det østlige partnerskab, der er planlagt til den 24.-25. oktober 2011 i 

Krakow

11. ERKENDER betydningen af andre regionale samarbejdsformer, herunder samarbejde med 

eller i internationale fora, og regionale strategier, der bidrager til at forbedre 

transportforbindelserne mellem EU og dets medlemsstater og samtlige naboregioner

12. OPFORDRER Kommissionen til at aflægge rapport til Rådet om de fremskridt, der er gjort 

inden for disse samarbejdsrammer på transportområdet.

________________________


