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Dalykas: Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „ES ir kaimyniniai 

regionai. Naujas požiūris į bendradarbiavimą transporto srityje“
– Tarybos išvadų projektas

Po 2011 m. liepos 19 d. įvykusio Transporto (intermodalinių klausimų ir tinklų) darbo grupės 

posėdžio delegacijoms pridedamas pirmininkaujančios valstybės narės pristatytas Tarybos išvadų 

pirmiau nurodyta tema projektas.

_________________
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PRIEDAS

Tarybos išvadų dėl

Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui „ES ir kaimyniniai regionai. Naujas 

požiūris į bendradarbiavimą transporto srityje“

projektas

TARYBA: 

1. PALANKIAI VERTINA Komisijos komunikatą „ES ir kaimyniniai regionai. Naujas požiūris 

į bendradarbiavimą transporto srityje“, kuriame siūlomi bendradarbiavimo transporto srityje 

su kaimyniniais regionais, kurie dalyvauja įgyvendinant tiek plėtros, tiek Europos 

kaimynystės politiką, stiprinimo veiksmai.

2. PRIMENA 2010 m. gruodžio 14 d. priimtas išvadas dėl plėtros strategijos bei 2011 m. 

birželio 20 d. priimtas išvadas dėl naujo ES požiūrio į Europos kaimynystės politiką ir 

PABRĖŽIA, kad norint pasiekti didesnę ekonominę integraciją ir glaudesnę politinę 

asociaciją su kaimyniniais regionais svarbu užtikrinti geresnes transporto jungtis.

3. MANO, kad geresnės transporto jungtys gali būti sukurtos labiau integravus rinką ir 

užtikrinus geresnę transporto infrastruktūrą, sudarančią galimybę sklandžiai keliauti, taip pat 

efektyviai gabenti prekes.

4. PALANKIAI VERTINA Komisijos komunikate pasiūlytus su įvairiomis transporto rūšimis 

susijusius veiksmus, kurių tikslas – didesnė rinkos integracija ir geresnės infrastruktūros 

jungtys.

5. PRIPAŽĮSTA, kad svarbu dirbti su kaimyniniais regionais siekiant pagerinti visų transporto 

rūšių saugą, saugumą, aplinkos apsaugos bei socialinį veiksmingumą ir PALANKIAI 

VERTINA veiksmus, kuriais siekiama išplėsti Europos bendrąją aviacijos erdvę, „Mėlynosios 

juostos“ zoną jūrų transporto srityje, pagerinti geležinkelių sistemų sąveiką, palengvinti 

prekių ir asmenų vežimą supaprastinant geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transporto sienų 

kirtimą ir administracines procedūras.
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6. PABRĖŽIA, kad didesnė ES ir jos kaimyninių šalių transporto rinkos integracija priklauso 

nuo kiekvienos šalies noro ir pasirengimo tai įgyvendinti ir ją lemia kaimyninių šalių pažanga 

taikant standartus, panašius į tuos, kurie ES galioja, pavyzdžiui, saugos, saugumo, 

aplinkosaugos ir socialinių klausimų srityse.

7. PABRĖŽIA, kad transporto infrastruktūros jungtis galima pagerinti diegiant strateginius 

transporto infrastruktūros tinklus ir įgyvendinant tiek ES, tiek kaimyninėms šalims naudingus 

bendro intereso prioritetinius projektus, kuriais transeuropinis transporto tinklas sujungiamas 

su kaimyninių šalių infrastruktūra, taip pat projektus, kuriais gerinamos regioninės jungtys.

8. PABRĖŽIA, jog svarbu pasinaudoti esamais finansiniais ištekliais padedant kaimyninėms 

šalims vykdyti reformas, būtinas didesnei rinkos integracijai ir geresnėms transporto jungtims 

su ES užtikrinti, pavyzdžiui, Kaimynystės investicijų priemone, kuri finansavimą 

prioritetiniams infrastruktūros projektams gali pritraukti iš tarptautinių finansų įstaigų.

9. PRIPAŽINDAMA, kad transportas yra tarptautinio ir tarpvalstybinio pobūdžio sritis, MANO, 

kad geresnes ES ir jos kaimyninių šalių transporto jungtis geriausiai galima skatinti ES 

valstybėms narėms daugiašaliais pagrindais bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis.

10. ATKREIPIA DĖMESĮ į dabartinį intensyvų regioninį ES ir Vakarų Balkanų kaimyninių šalių 

bendradarbiavimą transporto srityje ir RAGINA toliau plėtoti ES ir to regiono transporto 

jungtis.

11. RAGINA ES toliau bendradarbiauti įgyvendinant Europos ir Viduržemio jūros regiono 

valstybių partnerystę (EUROMED), kurios tikslas – sutelkti įvairias suinteresuotąsias šalis, 

įskaitant Viduržemio jūros šalių sąjungą, siekiant užtikrinti veiksmingus eismo srautus.
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12. PRIPAŽĮSTA, kad reikia sistemingiau bendradarbiauti su Rytų partnerystės šalimis ir TIKISI, 

kad 2011 m. spalio 24–25 d. Krokuvoje rengiamoje Rytų partnerystės ministrų konferencijoje 

bus įsteigta ir pradės veikti Rytų partnerystės transporto ekspertų grupė.

13. PRAŠO Komisijos įgyvendinti jos komunikate išdėstytus veiksmus, kad būtų pasiekti pirmiau 

išdėstyti tikslai.

______________


