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Ievads

1. Padome 2011. gada 7. jūlijā saņēma Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

"ES un tās blakusesošie reģioni: Atjaunota pieeja sadarbībai transporta jomā", kā mērķis ir 

izklāstīt atjauninātu politisko satvaru, lai ar uzlabotu transporta infrastruktūru un ciešāku 

tirgus integrāciju veicinātu labākus transporta savienojumus ES blakusesošajos reģionos.
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2. Lai sasniegtu minēto mērķi, paziņojumā izklāstīti vairāk nekā divdesmit īstermiņa un 

ilgtermiņa pasākumi visās transporta jomās: ceļu, dzelzceļa, aviācijas, jūras un iekšzemes 

kuģošanas jomās. Saskaņā ar balto grāmatu "Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu" 

(dok. 8333/11) sadarbība ar blakusesošajiem reģioniem gan attiecībā uz infrastruktūras, gan 

tirgus integrācijas aspektiem būtu jāvērš uz transporta šķēršļu atcelšanu un tādas transporta 

sistēmas izmantošanu, kam piemīt augsti drošuma, drošības, sociālie un vides standarti. Šajā 

sakarā Eiropas Savienībai atkarībā no katras valsts vēlmēm un gatavības ciešāk integrēties ES 

būtu jāpiemēro augstāks diferenciācijas līmenis transporta nozarē.

Padomes darba sagatavošanas struktūru veiktais darbs

3. Transporta jautājumu darba grupa – intermodālo pārvadājumu jautājumi un tīkli vairākās 

sanāksmēs 2011. gada jūlijā un septembrī izskatīja minēto paziņojumu un prezidentvalsts 

sagatavoto Padomes secinājumu projektu.

4. Pastāvīgo pārstāvju komiteja secinājumu projektu izskatīja 2011. gada 28. septembra 

sanāksmē un varēja secinājumus apstiprināt.

Turpmākā virzība

5. Padome tiek tādēļ aicināta 2011. gada 6. oktobra sanāksmē izskatīt un pieņemt šim 

ziņojumam pievienotos secinājumus.

_________________
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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 

kaimiņreģioniem;

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

infrastruktūru un ciešāku tirgus integrāciju, tādējādi nodrošinot atvieglinātu pasažieru

ceļošanu un efektīvu preču transportu, ņemot vērā dalībvalstu īpašo ģeogrāfisko situāciju;

4. UZSVER, ka ES un tās kaimiņvalstu transporta tirgu ciešāka integrācija ir atkarīga no katras 

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

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

standartiem;
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5. ATZĪST, ka, lai uzlabotu visu transporta veidu (iekļaujot multimodālas darbības) drošumu, 

drošību, vides un sociālo sniegumu, ir svarīgi šajā jautājumā sadarboties ar blakusesošajiem 

reģioniem, un PAUŽ GANDARĪJUMU par darbībām attiecībā uz trešām valstīm, kuru mērķis 

ir paplašināt Eiropas Kopējo aviācijas telpu, turpinot atcelt šķēršļus kuģošanai Eiropā un ap 

to, kā arī izveidojot nediskriminējošu piekļuvi ostām, palielinot dzelzceļa sistēmu 

savietojamību, veicinot pasažieru un preču transportu, pilnveidojot visu transporta veidu 

robežšķērsošanas un administratīvās procedūras;

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

nozīmīgus transporta infrastruktūras tīklus un prioritārus projektus, tostarp jūras maģistrāles, 

un īstenojot pieeju multimodāliem mezgliem, kas ir gan ES, gan ES kaimiņvalstu kopīgās 

interesēs un kas savieno Eiropas transporta tīklu ar kaimiņvalstu infrastruktūrām, kā arī tos 

projektus, kuri uzlabo reģionālos tīklus, un ATZĪMĒ, ka saistībā ar šo būtu jāņem vērā 

gaidāmais TEN-T pamatnostādņu pārskats; 

7. UZSVER, ka, lai palīdzētu kaimiņvalstīm veikt reformas, kuras ir vajadzīgas, lai uzlabotu 

transporta savienojumus ar ES, ir būtiski izmantot esošos finanšu resursus, piemēram, 

Kaimiņattiecību ieguldījumu fondu (NIF), ar ko var novirzīt starptautisko finansēšanas iestāžu 

finansējumu prioritāriem infrastruktūras projektiem, neskarot pārrunas par nākamo daudzgadu 

finanšu shēmu;

8. UZSVER esošo reģionālo sadarbību transporta jomā starp ES un tās Rietumbalkānu reģiona 

kaimiņiem un MUDINA, iesaistot dalībvalstis, nostiprināt šo sadarbību, lai līdzsvaroti 

turpinātu attīstīt transporta savienojumus starp ES un minēto reģionu;
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9. MUDINA Eiropas Savienību Savienības Vidusjūrai paspārnē turpināt sadarbību Euromed

transporta sistēmā, lai veicinātu konkrētus prioritārus projektus, kuri jau apzināti saistībā ar 

Vidusjūras reģiona transporta tīklu, un GAIDA otro Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu 

transporta ministru konferenci;

10. ATZĪST, ka, izmantojot efektīvāku un pārredzamāku satvaru, 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;

11. ATZĪST, ka citu veidu reģionālā sadarbība, kā arī sadarbība starptautiskos forumos un 

reģionālo stratēģiju ietvaros ir ļoti būtiska, jo sniedz ieguldījumu transporta attiecību 

uzlabošanā starp ES un tās dalībvalstīm, un visiem blakusesošajiem reģioniem;

12. AICINA Komisiju ziņot Padomei par sasniegto virzību šajā transporta sadarbības sistēmā.

_________________


