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– Ehdotus neuvoston päätelmiksi

Yhdistettyjen kuljetusten ja verkkojen työryhmän pidettyä kokouksensa 19. heinäkuuta 2011 

valtuuskunnille toimitetaan oheisena puheenjohtajavaltion esittämä ehdotus edellä mainittua asiaa 

koskeviksi neuvoston päätelmiksi.

_________________
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Ehdotus neuvoston päätelmiksi

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille "EU ja sen lähialueet: Uusi 

lähestymistapa liikennealan yhteistyöhön"

NEUVOSTO 

1. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE komission tiedonannon "EU ja sen lähialueet: Uusi 

lähestymistapa liikennealan yhteistyöhön", jossa esitetään toimia liikennealan yhteistyön 

vahvistamiseksi sekä laajentumispolitiikan että Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 

kuuluvien naapurialueiden kanssa.

2. PALAUTTAA MIELEEN 14. joulukuuta 2010 antamansa päätelmät laajentumisstrategiasta 

ja 20. kesäkuuta 2011 antamansa päätelmät Euroopan naapuruuspolitiikan uudesta 

lähestymistavasta sekä KOROSTAA parempien liikenneyhteyksien merkitystä talouden 

yhdentymisen syventämisessä ja poliittisen assosiaation tiivistämisessä naapurialueiden 

kanssa.

3. KATSOO, että liikenneyhteyksiä voidaan parantaa syventämällä markkinoiden yhdentymistä 

ja parantamalla liikenneinfrastruktuuria, millä varmistetaan ihmisten sujuva matkustaminen ja 

tavaroiden tehokas kuljetus.

4. SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI komission tiedonannossa esitettyyn eri liikennemuotoihin 

liittyvään suunnitelmaan, jonka tavoitteena on syventää markkinoiden yhdentymistä ja 

parantaa infrastruktuuriyhteyksiä.

5. TOTEAA, että on tärkeää tehdä yhteistyötä naapurialueiden kanssa kaikkien 

liikennemuotojen osalta niiden varmuuden, turvallisuuden ja ympäristömyötäisyyden ja 

sosiaalisten vaikutusten parantamiseksi, ja PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE toimet, 

joilla pyritään laajentamaan Euroopan yhteistä ilmailualuetta ja meriliikenteen "sinisen 

vyöhykkeen" aluetta, lisäämään rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta ja helpottamaan 

tavara- ja henkilöliikennettä virtaviivaistamalla raide-, tie- ja sisävesiliikenteen rajanylitys- ja 

hallinnollisia menettelyjä.
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6. KOROSTAA, että EU:n ja sen naapureiden liikennemarkkinoiden yhdentämisen syveneminen 

riippuu kunkin maan tahdosta ja valmiudesta ja edellyttää, että naapurimaat edistyvät 

sellaisten normien soveltamisessa, jotka vastaavat EU:n normeja varmuuden, turvallisuuden, 

ympäristön ja sosiaalisten kysymysten kaltaisilla aloilla.

7. KOROSTAA, että liikenteen infrastruktuuriyhteyksiä voidaan parantaa toteuttamalla 

strategisia liikenneinfrastruktuuriverkkoja ja ensisijaisia hankkeita, jotka ovat EU:n ja 

naapurimaiden yhteisten etujen mukaisia ja joilla kytketään Euroopan laajuinen 

liikenneverkko naapurimaiden infrastruktuuriin, sekä hankkeita, joilla parannetaan alueellisia 

yhteyksiä. 

8. KOROSTAA, että on tärkeää käyttää jo olemassa olevia rahoituslähteitä naapurimaiden 

auttamiseen sellaisten uudistusten tekemisessä, jotka ovat tarpeen markkinoiden 

yhdentämisen syventämiseksi ja parempien liikenneyhteyksien aikaan saamiseksi EU:n 

kanssa. Esimerkkinä mainittakoon naapuruuspolitiikan investointiväline (NIF), jolla voidaan 

saada rahoitusta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta ensisijaisia infrastruktuurihankkeita 

varten.

9. TUNNUSTAA liikenteen kansainvälisen ja rajat ylittävän luonteen ja KATSOO, että EU:n ja 

sen naapureiden liikenneyhteyksien parantamista voidaan parhaiten edistää monenvälisissä 

puitteissa, jotka kokoavat yhteen EU:n jäsenvaltiot ja naapurimaat.

10. PANEE MERKILLE EU:n ja sen naapureiden vakiintuneen alueellisen liikenneyhteistyön 

Länsi-Balkanilla ja KANNUSTAA EU:n ja kyseisen alueen välisten liikenneyhteyksien 

edelleen kehittämiseen. 

11. KANNUSTAA EU:ta jatkamaan yhteistyötään Euromed-liikennekehyksen puitteissa 

toimimalla yhdessä kaikkien asiaan liittyvien osapuolten, mukaan lukien Välimeren unionin, 

kanssa, tehokkaiden liikennevirtojen varmistamiseksi.
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12. TUNNUSTAA, että tarvitaan jäsennellympää yhteistyötä itäisen kumppanuuden maiden 

kanssa ja ODOTTAA KIINNOSTUNEENA itäisen kumppanuuden liikennepaneelin 

perustamista ja sen toiminnan käynnistämistä Krakovassa 24. ja 25. lokakuuta 2011 

pidettävässä ministerikokouksessa. 

13. KEHOTTAA komissiota edistämään komission tiedonannossa esitettyjä toimia edellä 

mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

______________


