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– Tanácsi következtetések elfogadása

Bevezetés

1. A Tanács 2011. július 7-én kézhez kapta „Az EU és a szomszédos régiók között a közlekedés 

terén zajló együttműködés új megközelítése” című, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 

címzett bizottsági közleményt, amelynek célja meghatározni azt a megújult szakpolitikai 

keretet, amely a közlekedési összeköttetések javításának előmozdítását szolgálja az EU és a 

szomszédos régiók között a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a piaci integráció 

szorosabbá tétele révén.
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2. A közlemény a fenti célból több mint húsz rövid és hosszú távú intézkedést vázol fel, amelyek 

minden közlekedési módra (közúti, vasúti, légi, tengeri és belvízi közlekedés) kiterjednek. Az 

„Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához” című fehér könyvvel 

(8333/11) összhangban a szomszédos régiókkal folytatott együttműködés középpontjában a 

közlekedés útjában álló akadályok felszámolásának, valamint egy olyan közlekedési rendszer 

kialakításának kell állnia, amely magas szintű védelmi, biztonsági, szociális és környezeti 

előírások mentén működik, mind infrastrukturális, mind piaci integrációs szempontból. Ezzel 

összefüggésben az EU-nak a differenciálás magasabb szintjét kell megvalósítania a 

közlekedési ágazatban, figyelembe véve az egyes országok ambícióját és az iránti készségét, 

hogy szorosabb együttműködést folytasson az EU-val.

A Tanács előkészítő szervei által végzett munka

3. A közlekedési munkacsoport (intermodális kérdések és hálózatok) a 2011. júliusi és 

szeptemberi ülésein több alkalommal megvizsgálta a fenti közleményt és az elnökség által 

előterjesztett tanácsi következtetéstervezetet.

4. Az Állandó Képviselők Bizottsága 2011. szeptember 28-i ülésén megvizsgálta a 

következtetéstervezetet, és jóváhagyta azokat.

Hogyan tovább?

5. A Tanács felkérést kap arra, hogy 2011. október 6-i ülésén vizsgálja meg és fogadja el az e 

jelentés mellékletében foglalt következtetéseket.

_________________
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MELLÉKLET

Tervezet – A Tanács következtetései

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek

„Az EU és a szomszédos régiók között a közlekedés terén zajló együttműködés új 

megközelítése”

A TANÁCS:

1. ÜDVÖZLI „Az EU és a szomszédos régiók között a közlekedés terén zajló együttműködés új 

megközelítése” című bizottsági közleményt, amely intézkedésekre tesz javaslatot a bővítési 

politika és az európai szomszédságpolitika keretében a szomszédos régiókkal a közlekedés 

terén folytatott együttműködés megerősítése céljából;

2. EMLÉKEZTET a 2010. december 14-én a bővítési stratégiáról, 2011. június 20-án pedig az 

európai szomszédságpolitikával kapcsolatos új uniós megközelítésről elfogadott 

következtetéseire, és HANGSÚLYOZZA, hogy a szomszédos régiókkal a gazdasági 

integráció sikeres elmélyítése, illetve a politikai kötelékek szorosabbá tétele szempontjából 

fontos szereppel bír a közlekedési összeköttetések javítása;

3. ÚGY VÉLI, hogy a közlekedési összeköttetések javítása – a tagállamok sajátos földrajzi 

viszonyainak figyelembevételével – a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével és a piacok 

szorosabb integrációjával valósítható meg, mivel ezek biztosítják a problémamentes 

személyszállítást és a hatékony áruszállítást;

4. HANGSÚLYOZZA, hogy az EU és a vele szomszédos országok közlekedési piacai közötti 

integráció szorosabbra fűzése az egyes országok akaratának és cselekvési készségének 

függvénye, és olyan mértékben valósulhat meg, amilyen haladást a szomszédos országok az 

Unióéval egyenértékű normák alkalmazásában elérnek az olyan területeken, mint a védelem 

és a biztonság, a környezetvédelem és a szociális kérdések;
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5. ELISMERI annak fontosságát, hogy a szomszédos régiókkal valamennyi közlekedési mód 

kapcsán – a multimodális közlekedési módokat is ideértve – közös munka folyjon annak 

érdekében, hogy javuljon azok védelme és biztonsága, valamint hogy jobb környezeti és 

szociális teljesítményt nyújtsanak; továbbá ÜDVÖZLI azokat a harmadik országokat érintő 

intézkedéseket, amelyek célja az európai közös légtér kibővítése, az Európán belüli és Európa 

körüli tengeri közlekedést akadályozó tényezők felszámolásának a folytatása, valamint a 

kikötők megkülönböztetéstől mentes igénybevételének a biztosítása, a vasútrendszerek közötti

interoperabilitás növelése, továbbá a határátlépési, igazgatási és vámeljárások ésszerűsítése 

révén az áru- és személyszállítás megkönnyítése minden közlekedési mód tekintetében;

6. HANGSÚLYOZZA, hogy a közlekedési infrastrukturális összeköttetések az EU és a 

szomszédos országok számára közös érdekű stratégiai közlekedési infrastruktúra-hálózatok és 

kiemelt projektek – így a tengeri gyorsforgalmi utakkal és a multimodális csomópontokhoz 

való hozzáféréssel kapcsolatos hálózatok és projektek – végrehajtása révén fejleszthetők, 

amelyek a transzeurópai közlekedési hálózatot összekapcsolják a szomszédos országok 

infrastruktúrájával, illetve azon projektek végrehajtása révén, amelyek a regionális hálózatok 

javítását célozzák, továbbá MEGJEGYZI, hogy ebben az összefüggésben figyelembe kell 

venni a TEN-T iránymutatások küszöbönálló felülvizsgálatának eredményét is;

7. ALÁHÚZZA, hogy – a következő többéves pénzügyi keretről folytatott megbeszélések 

eredményétől függetlenül – a szomszédos országok azon reformjaihoz történő segítségnyújtás 

céljára, amelyek az EU-val meglévő közlekedési összeköttetések javításához szükségesek, 

fontos az olyan meglévő pénzügyi források felhasználása – ilyen például a szomszédsági 

beruházási keret (NIF) –, amelyek révén a kiemelt közlekedési infrastrukturális projektek 

számára finanszírozást lehet bevonni különböző nemzetközi pénzügyi intézményektől;

8. KIEMELI az EU és a vele szomszédos nyugat-balkáni országok közötti jelenlegi regionális 

közlekedési együttműködést, és ÖSZTÖNZI ezen együttműködésnek a tagállamok 

bevonásával történő erősítését annak érdekében, hogy az EU és az említett régió közötti 

közlekedési összeköttetések kiegyensúlyozott módon fejlődhessenek tovább;
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9. ARRA ÖSZTÖNZI az EU-t, hogy folytassa a közlekedéssel kapcsolatos euromediterrán 

keretben az „Unió a Mediterrán Térségért” égisze alatt folytatott együttműködést abból a 

célból, hogy előmozdítsa a transzmediterrán közlekedési hálózat keretében már meghatározott 

konkrét kiemelt projektek megvalósítását, továbbá VÁRAKOZÁSSAL TEKINT az 

euromediterrán régió közlekedési minisztereinek második konferenciája elé;

10. ELISMERI, hogy strukturáltabb, hatékony és átlátható keretek között zajló együttműködésre 

van szükség a keleti partnerség országaival, és VÁRAKOZÁSSAL TEKINT a keleti 

partnerség közlekedési paneljének létrehozása, illetve működésének a keleti partnerség 2011. 

október 24–25-én, Krakkóban megrendezendő miniszteri konferenciáján történő megindítása 

elé;

11. ELISMERI a fontosságát a regionális együttműködés olyan egyéb formáinak, az olyan 

nemzetközi fórumokkal és azokon belül folytatott együttműködésnek, valamint az olyan 

regionális stratégiák közötti összhang kialakításának, amelyek hozzájárulnak az EU és 

tagállamai, illetve minden szomszédos régió között a közlekedési kapcsolatok javulásához;

12. FELKÉRI a Bizottságot, hogy tegyen jelentést a Tanácsnak az említett közlekedési 

együttműködési kereteken belül elért eredményekről.

_________________


