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– Padomes secinājumu projekts

Ņemot vērā Transporta jautājumu darba grupas – intermodālo pārvadājumu jautājumi un tīkli –

2011. gada 19. jūlija sanāksmi, pielikumā pievienots prezidentvalsts sagatavotais Padomes 

secinājumu projekts par minēto tematu.
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PIELIKUMS

Projekts – Padomes secinājumi par

Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam "ES un tās blakusesošie reģioni: 

Atjaunota pieeja sadarbībai transporta jomā"

PADOME 

1. PAUŽ GANDARĪJUMU par Komisijas paziņojumu "ES un tās blakusesošie reģioni: 

Atjaunota pieeja sadarbībai transporta jomā", kur ierosinātas darbības, lai pastiprinātu 

sadarbību transporta nozarē ar blakusesošajiem reģioniem, uz kuriem attiecas gan 

paplašināšanās, gan Eiropas kaimiņattiecību politika;

2. ATGĀDINA 2010. gada 14. decembrī pieņemtos Padomes secinājumus par paplašināšanās 

stratēģiju un 2011. gada 20. jūnijā pieņemtos secinājumus par ES jauno pieeju saistībā ar 

Eiropas kaimiņattiecību politiku un UZSVER, cik svarīgi ir uzlabot transporta savienojumus, 

lai panāktu padziļinātu ekonomikas integrāciju un ciešāku politisko asociāciju ar 

kaimiņvalstīm;

3. UZSKATA, ka labākus transporta savienojumus var panākt, liekot lietā ciešāku tirgus 

integrāciju un uzlabotu transporta infrastruktūru, tādējādi nodrošinot atvieglinātu iedzīvotāju 

ceļošanu un efektīvu preču transportu;

4. PAUŽ GANDARĪJUMU par plānu, kas ierosināts Komisijas paziņojumā attiecībā uz 

dažādiem transporta veidiem, lai varētu panākt ciešāku tirgus integrāciju un labākus 

infrastruktūras savienojumus;

5. ATZĪST, ka, lai uzlabotu visu transportlīdzekļu veidu drošumu, drošību, vides un sociālo 

sniegumu, ir svarīgi šajā jautājumā sadarboties ar blakusesošajiem reģioniem, un PAUŽ 

GANDARĪJUMU par darbībām, kuras, pilnveidojot dzelzceļa, autotransporta un iekšzemes 

kuģošanas robežšķērsošanas un administratīvās procedūras, tiek veiktas, lai paplašinātu 

Eiropas Kopējo aviācijas telpu un jūras transporta "Zilās zonas" teritoriju, lai palielinātu 

dzelzceļa sistēmu savietojamību un lai veicinātu preču un cilvēku transportu;
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6. UZSVER, ka ES un tās kaimiņvalstu transporta tirgu ciešāka integrācija ir atkarīga no katras 

valsts vēlmes un gatavības to darīt un ir atkarīga no kaimiņvalstu progresa tādu standartu 

piemērošanā drošības, drošuma, vides un sociālo jautājumu jomās, kas ir līdzīgi ES 

standartiem;

7. UZSVER, ka transporta infrastruktūras savienojumus var uzlabot, īstenojot stratēģiski 

nozīmīgus transporta infrastruktūras tīklus un prioritārus projektus, kuri ir gan ES, gan ES 

kaimiņvalstu kopīgās interesēs, kuri savieno Eiropas transporta tīklu ar kaimiņvalstu 

infrastruktūrām, kā arī projektus, kuri uzlabo reģionālos savienojumus;

8. UZSVER, ka, lai palīdzētu kaimiņvalstīm veikt reformas, kuras ir vajadzīgas, lai panāktu 

dziļāku tirgus integrāciju un uzlabotu savienojumus ar ES, ir būtiski izmantot esošos finanšu 

resursus, piemēram, Kaimiņattiecību ieguldījumu fondu (NIF), kas var novirzīt starptautisko 

finansēšanas iestāžu finansējumu prioritāriem infrastruktūras projektiem;

9. Lai gan tā APZINĀS transporta starptautisko un pārrobežu specifiku, UZSKATA, ka ES un 

tās kaimiņvalstu transporta savienojumus visefektīvāk var uzlabot daudzpusējā sistēmā, kas 

apvieno ES dalībvalstis un kaimiņvalstis;

10. ATZĪMĒ, ka pastāv labi izveidota reģionālā sadarbība transporta jomā starp ES un tās 

Rietumbalkānu reģiona kaimiņiem, un MUDINA vēl vairāk attīstīt transporta saiknes starp ES 

un šo reģionu;

11. MUDINA ES turpināt sadarbību Euromed transporta sistēmā, apvienojot dažādas iesaistītās 

puses, tostarp Savienību Vidusjūrai, ar mērķi nodrošināt efektīvas satiksmes plūsmas;
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12. ATZĪST, ka ir jāizveido strukturētāka sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm, un CER, ka 

tiks izveidota Austrumu partnerības transporta komiteja un ka tā uzsāks darbu Austrumu 

partnerības ministru konferencē, kas ir paredzēta 2011. gada 24. un 25. oktobrī Krakovā;

13. AICINA Komisiju veikt Komisijas priekšlikumā izklāstītās darbības, lai sasniegtu minētos 

mērķus.

______________


