
14712/11 msu/MSU/jk 1
DG C I C FI

EUROOPAN UNIONIN 
NEUVOSTO

Bryssel, 29. syyskuuta 2011 (30.09)
(OR. en)

14712/11

TRANS 249
MAR 119
AVIATION 217
MI 449
RELEX 962
ECOFIN 629

SELVITYS
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Neuvosto
Ed. asiak. nro: 14269/11 TRANS 240 MAR 112 AVIATION 209 MI 430 RELEX 909 

ECOFIN 586
Kom:n ehd. nro: 12635/11 TRANS 212 MAR 98 AVIATION 184 MI 354 RELEX 760 

ECOFIN 507
Asia: Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille "EU ja sen 

lähialueet: Uusi lähestymistapa liikennealan yhteistyöhön"
– Neuvoston päätelmien antaminen

Johdanto

1. Neuvosto vastaanotti 7. heinäkuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun 

komission tiedonannon "EU ja sen lähialueet: Uusi lähestymistapa liikennealan 

yhteistyöhön". Tiedonannon tarkoituksena on uusia poliittiset puitteet parempien 

liikenneyhteyksien edistämiseksi EU:n lähialueilla tehostamalla liikenneinfrastruktuuria ja 

syventämällä markkinoiden yhdentymistä.
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2. Tiedonannossa esitetään edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi yli 20 lyhyen ja pitkän 

aikavälin toimenpidettä kaikkien liikennemuotojen eli tie-, raide-, ilma-, meri- ja 

sisävesiliikenteen osalta. Valkoisen kirjan "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva 

etenemissuunnitelma" (asiak. 8333/11) mukaisesti yhteistyössä naapurialueiden kanssa olisi 

keskityttävä poistamaan liikenteen esteet ja toteuttamaan liikennejärjestelmä, joka on varma ja 

turvallinen ja jossa noudatetaan sosiaalisia kysymyksiä ja ympäristöä koskevia korkeita 

vaatimuksia sekä infrastruktuuria että markkinoiden yhdentymistä koskevien näkökohtien 

osalta. EU:n olisi tässä yhteydessä tehostettava eriyttämistä liikenteen alalla riippuen kunkin 

maan tavoitteista ja valmiudesta syventää yhdentymistä EU:hun.

Käsittely neuvoston valmisteluelimissä

3. Yhdistettyjen kuljetusten ja verkkojen työryhmä tarkasteli heinä- ja syyskuussa 2011 

pidetyissä kokouksissaan mainittua tiedonantoa ja puheenjohtajavaltion esittämää ehdotusta 

neuvoston päätelmiksi.

4. Pysyvien edustajien komitea tarkasteli päätelmäehdotusta kokouksessaan 28. syyskuuta 2011 

ja antoi sille hyväksyntänsä.

Jatkotoimet

5. Neuvostoa pyydetään tarkastelemaan tämän selvityksen liitteenä olevia päätelmiä ja antamaan 

ne 6. lokakuuta 2011 pidettävässä istunnossaan.

_________________
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LIITE

Ehdotus: Neuvoston päätelmät

komission tiedonannosta 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 tehostamalla liikenteen infrastruktuuria ja 

syventämällä markkinoiden yhdentymistä, millä varmistetaan sujuva matkustajaliikenne ja 

tehokas tavaraliikenne ottaen huomioon jäsenvaltioiden erityinen maantieteellinen sijainti.

4. 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, 

ympäristö- ja sosiaalisten kysymysten kaltaisilla aloilla.
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5. TOTEAA, että on tärkeää tehdä yhteistyötä naapurialueiden kanssa kaikkien 

liikennemuotojen, myös multimodaalisten toimintojen, osalta niiden varmuuden, 

turvallisuuden ja ympäristömyötäisyyden ja sosiaalisten vaikutusten parantamiseksi, ja 

PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE kolmansiin maihin suunnatut toimet, joilla pyritään 

laajentamaan Euroopan yhteistä ilmailualuetta, poistamaan edelleen esteitä meriliikenteestä 

Euroopassa ja sen ympärillä, takaamaan syrjimätön pääsy satamiin, lisäämään 

rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta ja helpottamaan tavara- ja henkilöliikennettä 

virtaviivaistamalla rajanylitys- sekä hallinnollisia ja tullimenettelyjä kaikkien 

liikennemuotojen osalta.

6. KOROSTAA, että liikenteen infrastruktuuriyhteyksiä voidaan parantaa toteuttamalla 

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

naapurimaiden yhteisten etujen mukaisia. Näihin kuuluvat merten moottoritiet ja pääsy 

multimodaalisiin solmukohtiin, joilla kytketään Euroopan laajuinen liikenneverkko 

naapurimaiden infrastruktuuriin, sekä hankkeita, joilla parannetaan alueellisia verkkoja, ja 

TOTEAA, että tässä yhteydessä on otettava huomioon TEN-T-suuntaviivojen tuleva tarkistus. 

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

auttamiseen sellaisten uudistusten tekemisessä, jotka ovat tarpeen parempien 

liikenneyhteyksien aikaansaamiseksi EU:n kanssa. Esimerkkinä mainittakoon 

naapuruuspolitiikan investointiväline (NIF), jolla voidaan saada rahoitusta kansainvälisiltä 

rahoituslaitoksilta ensisijaisia liikenteen infrastruktuurihankkeita varten, tämän vaikuttamatta 

seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytäviin keskusteluihin.

8. KOROSTAA EU:n ja sen naapureiden alueellista liikenneyhteistyötä Länsi-Balkanilla ja 

KANNUSTAA tehostamaan tätä yhteistyötä jäsenvaltioiden osallistumisella EU:n ja kyseisen 

alueen välisten liikenneyhteyksien kehittämiseen edelleen tasapainoiselta pohjalta.
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9. KANNUSTAA EU:ta jatkamaan yhteistyötään Euromed-liikennekehyksen puitteissa 

Välimeren unionin suojeluksessa Välimeren laajuisen liikenneverkon puitteissa jo 

määriteltyjen konkreettisten prioriteettihankkeiden edistämiseksi, ja ODOTTAA 

KIINNOSTUNEENA Euro–Välimeri-alueen liikenneministerien toista konferenssia.

10. TOTEAA, että tarvitaan jäsennellympää yhteistyötä itäisen kumppanuuden maiden kanssa 

tehokkaissa ja avoimissa puitteissa, ja ODOTTAA KIINNOSTUNEENA itäisen 

kumppanuuden liikennepaneelin perustamista ja sen toiminnan käynnistämistä Krakovassa 

24. ja 25. lokakuuta 2011 pidettävässä ministerikokouksessa.

11. PITÄÄ tärkeänä muunkinlaista alueellista yhteistyötä, myös kansainvälisen foorumin kanssa 

tai kansainvälisellä foorumilla tehtävää yhteistyötä, sekä alueellisia strategioita, joilla 

parannetaan liikennesuhteita EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä kaikkien lähialueiden kanssa.

12. PYYTÄÄ komissiota raportoimaan neuvostolle edistymisestä tässä liikennealan yhteistyössä.

_________________


