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ΕΚΘΕΣΗ
της: Γενικής Γραμματείας
προς: το Συμβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ.: 14269/11 TRANS 240 MAR 112 AVIATION 209 MI 430 RELEX 909 

ECOFIN 586
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»
– Έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Εισαγωγή

1. Στις 7 Ιουλίου 2011, το Συμβούλιο έλαβε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Η ΕΕ και οι γειτονικές της περιοχές: Ανανεωμένη 

προσέγγιση συνεργασίας στις μεταφορές», που είχε ως στόχο να διαμορφώσει ένα 

ανανεωμένο πλαίσιο πολιτικής για την προαγωγή των καλύτερων μεταφορικών συνδέσεων 

στη γειτονία της ΕΕ μέσω βελτιωμένων μεταφορικών υποδομών και βαθύτερης 

ολοκλήρωσης της αγοράς.
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2. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, η ανακοίνωση περιγράφει πάνω από είκοσι 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς: οδικές, 

σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Σύμφωνα με τη 

Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών» (έγγρ. 

8333/11), η συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές πρέπει να επικεντρωθεί στην εξάλειψη των 

φραγμών στις μεταφορές και στη λειτουργία ενός συστήματος μεταφορών με υψηλή 

προστασία, ασφάλεια, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όσον αφορά τόσο τις 

υποδομές όσο και την ολοκλήρωση της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ οφείλει να 

εφαρμόσει υψηλότερο επίπεδο διαφοροποίησης στον τομέα των μεταφορών ανάλογα με τις 

φιλοδοξίες κάθε χώρας και την ετοιμότητά της να προχωρήσει σε βαθύτερη ολοκλήρωση με 

την ΕΕ.

Εργασίες των προπαρασκευαστικών ομάδων του Συμβουλίου

3. Η Ομάδα «Μεταφορές – Θέματα Συνδυασμένων Μεταφορών και Δίκτυα» εξέτασε την 

ανωτέρω ανακοίνωση και το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου που παρουσίασε η 

Προεδρία σε διάφορες συνεδριάσεις τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2011.

4. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων εξέτασε το σχέδιο συμπερασμάτων κατά τη 

συνεδρίασή της στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 και ενέκρινε αυτό.

Τα επόμενα βήματα

5. Το Συμβούλιο καλείται κατόπιν τούτου να εξετάσει και να εγκρίνει τα συμπεράσματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση κατά τη σύνοδό του στις 6 Οκτωβρίου 2011.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 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 εγκρίθηκαν 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. ΘΕΩΡΕΙ ότι καλύτερες μεταφορικές συνδέσεις μπορούν να επιτευχθούν με τις βελτιωμένες 

μεταφορικές υποδομές και μέσω της βαθύτερης ολοκλήρωσης της αγοράς που θα 

εξασφαλίζουν απρόσκοπτα ταξίδια για τους επιβάτες και αποτελεσματική μεταφορά 

εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες των κρατών μελών·

4. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση των αγορών μεταφορών της ΕΕ με τις 

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

χώρας και προϋποθέτει την πρόοδο των γειτονικών χωρών στην εφαρμογή προτύπων που 

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

ενέργειες, το περιβάλλον και τα κοινωνικά θέματα·
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5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας με τις γειτονικές περιοχές σε θέματα 

που αφορούν όλους τους τρόπους μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών 

δρομολογίων, με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και των επιδόσεων στον 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα και ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ τις δράσεις προς τρίτες χώρες που 

αποσκοπούν στην επέκταση του Κοινού Εναέριου Ευρωπαϊκού Χώρου, εξαλείφοντας 

περαιτέρω τους φραγμούς στις θαλάσσιες μετακινήσεις εντός της Ευρώπης και γύρω από 

αυτήν, καθώς και στην άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε λιμάνια, στην ενίσχυση της 

διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών συστημάτων, στη διευκόλυνση της μεταφοράς 

επιβατών και αγαθών μέσω του εξορθολογισμού της διέλευσης των συνόρων, των 

διοικητικών και τελωνειακών διαδικασιών όσον αφορά όλους τους τρόπους μεταφοράς·

6. 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, 

συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων αρτηριών και της πρόσβασης σε πολυτροπικούς 

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

γειτονικών χωρών, καθώς και έργα που βελτιώνουν τις συνδέσεις μεταξύ περιοχών, και 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η επικείμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων 

γραμμών ΔΕΔ-Μ στο πλαίσιο αυτό·

7. 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 καλύτερων μεταφορικών συνδέσεων εντός της ΕΕ· 

στους πόρους αυτούς περιλαμβάνεται η Επενδυτική Διευκόλυνση Γειτονίας (NIF), μέσω της 

οποίας μπορεί να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς, για έργα προτεραιότητας στον τομέα των μεταφορικών υποδομών, με την 

επιφύλαξη των συζητήσεων σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

8. ΤΟΝΙΖΕΙ την υφιστάμενη περιφερειακή συνεργασία στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της 

ΕΕ και των γειτόνων της στα Δυτικά Βαλκάνια και ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ να ενισχυθεί η συνεργασία 

αυτή προβλέποντας την συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο να δημιουργηθούν νέες 

μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής αυτής σε ισορροπημένη βάση·
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9. ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ την ΕΕ να συνεχίσει τη συνεργασία της δυνάμει του πλαισίου Euromed υπό την 

αιγίδα της Ένωσης για τη Μεσόγειο, με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων έργων κατά 

προτεραιότητα τα οποία έχουν ήδη καθοριστεί εντός του διαμεσογειακού δικτύου μεταφορών 

και ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στο δεύτερο συνέδριο των υπουργών Μεταφορών της ευρωμεσογειακής 

περιοχής·

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη μιας πιο οργανωμένης συνεργασίας με τις χώρες της ανατολικής 

εταιρικής σχέσης μέσα σε ένα αποτελεσματικό και διαφανές πλαίσιο και συνεπώς 

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·

11. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σημασία άλλων μορφών περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και της 

συνεργασίας με διεθνή φόρουμ και περιφερειακές στρατηγικές ή στα πλαίσια αυτών, οι 

οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση των μεταφορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, και των κρατών 

μελών της και των γειτονικών περιοχών·

12. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση με θέμα την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί εντός αυτών των πλαισίων συνεργασίας στις μεταφορές.

_________________


