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– Tarybos išvadų priėmimas

Įvadas

1. 2011 m. liepos 7 d. Tarybai buvo perduotas Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir 

Tarybai „ES ir kaimyniniai regionai. Naujas požiūris į bendradarbiavimą transporto srityje“, 

kuriuo siekiama nustatyti atnaujintą politikos priemonių sistemą, kad, pagerinus transporto 

infrastruktūrą ir labiau integravus rinką, ES kaimynystėje pagerėtų transporto jungtys.
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2. Komunikate  nurodoma daugiau kaip dvidešimt trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių pirmiau 

nurodytam tikslui pasiekti, susijusių su visomis transporto – kelių, geležinkelių, oro, jūrų ir 

vidaus vandenų – rūšimis.  Pagal baltąją knygą „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo 

planas“ (dok. 8333/11), bendradarbiaujant su kaimyniniais regionais daugiausia dėmesio 

turėtų būti skiriama transportui kylančių kliūčių šalinimui ir tam, kad veiktų tokia transporto 

sistema, kurios ir infrastruktūros, ir rinkos integracijos aspektai atitiktų aukštus saugos, 

saugumo, socialinius ir aplinkosaugos standartus. Todėl ES transporto sektoriuje turėtų taikyti 

labiau diferencijuotą požiūrį priklausomai nuo kiekvienos šalies siekių ir pasirengimo 

didesnei integracijai su ES.

Tarybos parengiamųjų organų atliktas darbas

3. Pirmininkaujančios valstybės narės pateiktą pirmiau nurodytą komunikatą ir Tarybos išvadų 

projektą Transporto (intermodalinių klausimų ir tinklų) darbo grupė nagrinėjo keletoje 

2011 m. liepos ir rugsėjo mėn. surengtų posėdžių.

4. 2011 m. rugsėjo 28 d. posėdyje Nuolatinių atstovų komitetas išnagrinėjo išvadų projektą ir 

galėjo jį patvirtinti.

Tolesni veiksmai

5. Tarybos prašoma 2011 m. spalio 6 d. posėdyje išnagrinėti ir priimti šio pranešimo priede 

pateiktas išvadas.

_________________
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PRIEDAS

Projektas 

Tarybos išvados

dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui

„ES ir kaimyniniai regionai. Naujas požiūris į bendradarbiavimą transporto srityje“

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 siekiant didesnės ekonominės integracijos ir glaudesnės politinės asociacijos 

su kaimyniniais regionais svarbu užtikrinti geresnes transporto jungtis.

3. MANO, kad geresnės transporto jungtys gali būti sukurtos pagerinus transporto infrastruktūrą 

ir labiau integravus rinką, taip užtikrinus galimybę sklandžiai keliauti ir efektyviai gabenti 

prekes, atsižvelgiant į konkrečią valstybių narių geografinę padėtį.

4. PABRĖŽIA, kad didesnė ES ir jos kaimynių transporto rinkų integracija priklauso nuo 

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

taikant standartus, atitinkančius tuos, kurie galioja ES, pavyzdžiui, saugos, saugumo, 

aplinkosaugos ir socialinių klausimų srityse.
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5. PRIPAŽĮSTA, jog svarbu, kad su kaimyniniais regionais būtų dirbama visų transporto rūšių 

įskaitant daugiarūšį vežimą, srityse, siekiant pagerinti jų saugą, saugumą, aplinkosauginį bei 

socialinį veiksmingumą, ir PALANKIAI VERTINA į trečiąsias šalis orientuotus veiksmus, 

kuriais siekiama išplėsti Europos bendrąją aviacijos erdvę, toliau šalinti laivybos Europoje ir 

aplink ją kliūtis ir kuriais taip pat siekiama užtikrinti nediskriminacinę prieigą prie uostų, 

pagerinti geležinkelių sistemų sąveiką, palengvinti keleivių ir prekių vežimą supaprastinant –

kalbant apie visas transporto rūšis – sienų kirtimą, administracines ir muitinės procedūras.

6. PABRĖŽIA, kad transporto infrastruktūros jungtis galima pagerinti įdiegus strateginius 

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

bendro intereso prioritetinius projektus, be kita ko, sukuriant jūrų greitkelius ir užtikrinant 

prieigą prie daugiarūšio transporto mazgų, kuriais transeuropinio transporto tinklas 

sujungiamas su kaimyninių šalių infrastruktūra, taip pat įgyvendinus tuos projektus, kuriais 

gerinamos regioninės jungtys, ir ATKREIPIA DĖMESĮ į tai, kad šioje srityje reikia 

atsižvelgti į būsimą TEN-T gairių peržiūrą.

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

šalims vykdyti reformas, būtinas geresnėms transporto jungtims su ES užtikrinti, pavyzdžiui, 

Kaimynystės investicine priemone, kurią pasitelkus finansavimas prioritetiniams transporto 

infrastruktūros projektams gali būti pritrauktas iš tarptautinių finansų įstaigų, nedarant įtakos 

diskusijoms dėl kitos daugiametės finansinės programos.

8. AKCENTUOJA dabartinį regioninį ES ir jos kaimynių Vakarų Balkanuose bendradarbiavimą 

transporto srityje ir RAGINA stiprinti šį bendradarbiavimą, dalyvaujant valstybėms narėms, 

kad ES ir to regiono transporto jungtys būtų deramai subalansuotu būdu plėtojamos toliau.
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9. RAGINA ES toliau bendradarbiauti transporto srityje įgyvendinant Europos ir Viduržemio 

jūros regiono valstybių partnerystę (EUROMED), globojant Viduržemio jūros šalių sąjungai, 

ir šiame darbe siekti padėti įgyvendinti konkrečius prioritetinius projektus, dėl kurių jau 

susitarta kuriant Viduržemio jūros regiono šalių transporto tinklą, bei LAUKIA antrosios 

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių transporto ministrų konferencijos.

10. PRIPAŽĮSTA, kad reikia sistemingiau, laikantis veiksmingumo bei skaidrumo principų 

bendradarbiauti su Rytų partnerystės šalimis, ir todėl TIKISI, kad 2011 m. spalio 24–25 d.

Krokuvoje rengiamoje Rytų partnerystės ministrų konferencijoje bus įsteigta ir pradės veikti 

Rytų partnerystės transporto ekspertų grupė.

11. PRIPAŽĮSTA, koks svarbus kitokių formų regioninis bendradarbiavimas ir 

bendradarbiavimas, vykdomas dirbant su tarptautiniais forumais ar juose dalyvaujant arba 

įgyvendinant regionines strategijas, kuriuo prisidedama gerinant ES bei jos valstybių narių ir 

visų kaimyninių regionų ryšius transporto srityje.

12. PRAŠO Komisijos teikti Tarybai pažangos bendradarbiaujant transporto srityje pirmiau 

nurodytais pagrindais ataskaitas.

_________________


