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TRANS 217
MAR 103
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RELEX 797 
ECOFIN 526

ΕΚΘΕΣΗ
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : τις αντιπροσωπίες
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 12635/11 TRANS 212 MAR 98 AVIATION 184 MI 354 RELEX 760 

ECOFIN 507
Θέμα : Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -

Η ΕΕ και οι γειτονικές της περιοχές: Ανανεωμένη προσέγγιση συνεργασίας 
στις μεταφορές
- Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Ομάδας «Θέματα συνδυασμένων μεταφορών και δίκτυα» στις 

19 Ιουλίου 2011, επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου που 

ετοίμασε η Προεδρία σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Η ΕΕ και οι γειτονικές της περιοχές: 

Ανανεωμένη προσέγγιση συνεργασίας στις μεταφορές

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 

1. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η ΕΕ και οι γειτονικές 
της περιοχές: Ανανεωμένη προσέγγιση συνεργασίας στις μεταφορές», με την οποία 
αναλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών με 
τις γειτονικές περιοχές που καλύπτονται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές διεύρυνσης και 
γειτονίας. 

2. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα συμπεράσματά του για τη στρατηγική διεύρυνσης που εγκρίθηκαν στις 
14 Δεκεμβρίου 2010, καθώς και τα συμπεράσματα για τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στην 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας που εγκρίθηκε στις 20 Ιουνίου 2011, και ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία 
της βελτίωσης των μεταφορικών συνδέσεων για μια βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση και 
μια πολιτική στενότερης σύνδεσης με τις γειτονικές περιοχές.

3. ΕΚΤΙΜΑ ότι η βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
μεγαλύτερης ενοποίησης της αγοράς και βελτίωσης της υποδομής των μεταφορών ώστε να 
διασφαλίζεται η ομαλή μετακίνηση των ανθρώπων και η αποτελεσματική μεταφορά των 
αγαθών.

4. ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ το σχέδιο που προτείνει η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους 
διάφορους τρόπους μεταφοράς, στόχος του οποίου είναι η μεγαλύτερη ενοποίηση της αγοράς 
και η βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των υποδομών.

5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας με τις γειτονικές περιοχές σε θέματα 
που αφορούν όλους τους τρόπους μεταφορών, με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας, της 
ασφάλειας και των επιδόσεων στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα και ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ τις 
δράσεις που αποσκοπούν στην επέκταση του Κοινού Εναέριου Ευρωπαϊκού Χώρου, καθώς 
και της «γαλάζιας ζώνης» στις θαλάσσιες μεταφορές, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας 
των σιδηροδρομικών συστημάτων, στη διευκόλυνση της μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών 
μέσω του εξορθολογισμού της διέλευσης των συνόρων και των διοικητικών διαδικασιών 
όσον αφορά τις σιδηροδρομικές και χερσαίες μεταφορές και την εσωτερική ναυσιπλοΐα.



13022/11 ΑΙ/γπ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C I C EL

6. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η στενότερη ενοποίηση των αγορών μεταφορών της ΕΕ με τις 

αντίστοιχες αγορές των γειτόνων της εξαρτάται από τη βούληση και την προθυμία κάθε 

χώρας και από την πρόοδο των γειτονικών χωρών στην εφαρμογή προδιαγραφών που 

προσομοιάζουν με τα πρότυπα της ΕΕ σε τομείς όπως η ασφάλεια, η προστασία από έκνομες 

ενέργειες, το περιβάλλον και τα κοινωνικά θέματα.

7. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των μεταφορικών υποδομών μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας στρατηγικών δικτύων των υποδομών αυτών και μέσω της 

απόδοσης προτεραιότητας σε έργα κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τις γειτονικές χώρες 

τα οποία θα συνδέουν το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών με την υποδομή των γειτονικών 

χωρών ή θα βελτιώνουν τις συνδέσεις μεταξύ περιοχών.

8. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι χρηματοδοτικοί 

πόροι για την παροχή συνδρομής στις γειτονικές χώρες ώστε να προβούν στις μεταρρυθμίσεις 

που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ενοποίησης της αγοράς και καλύτερων 

μεταφορικών συνδέσεων εντός της ΕΕ· στους πόρους αυτούς περιλαμβάνεται η Επενδυτική 

Διευκόλυνση Γειτονίας (NIF), μέσω της οποίας μπορεί να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για 

τα ανωτέρω έργα από διεθνείς οικονομικούς φορείς.

9. Ενώ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το διεθνή και διασυνοριακό χαρακτήρα των μεταφορών, ΘΕΩΡΕΙ ότι η 

βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της μπορεί να 

προαχθεί καλύτερα σε πολυμερές πλαίσιο όπου θα αναπτύσσονται επαφές μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών. 

10. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την υφιστάμενη ικανοποιητική περιφερειακή συνεργασία που έχει καθιερωθεί 

στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της στα Δυτικά Βαλκάνια και 

ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ να δημιουργηθούν νέες μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής 

αυτής.

11. ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ την ΕΕ να συνεχίσει τη συνεργασία της δυνάμει του πλαισίου Euromed, το 

οποίο συσπειρώνει τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης και της Ένωσης 

για τη Μεσόγειο, με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών συγκοινωνιακών ροών.
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12. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη μιας πιο διαρθρωμένης συνεργασίας με τις χώρες της 

ανατολικής εταιρικής σχέσης και ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στη σύσταση επιτροπής μεταφορών της 

ανατολικής εταιρικής σχέσης και την έναρξη των εργασιών της κατά την υπουργική 

διάσκεψη της ανατολικής εταιρικής σχέσης η οποία έχει προγραμματιστεί για τις  24-25 

Οκτωβρίου 2011 στην Κρακοβία.

13. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να προωθήσει τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής ώστε να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι.

____________________


