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RAPPORT
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil: delegazzjonijiet
Nru prop. Cion: 12635/11 TRANS 212 MAR 98 AVIATION 184 MI 354 RELEX 760 

ECOFIN 507
Suġġett: Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew "L-UE 

u r-reġjuni ġirien tagħha: Approċċ imġedded għall-kooperazzjoni tat-trasport"
– Abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill

Wara l-laqgħa tal-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasport - Kwistjonijiet Intermodali u Netwerks tad-19 

ta' Lulju 2011, id-delegazzjonijiet isibu mehmuż abbozz rivedut ta' konklużjonijiet tal-Kunsill 

ippreżentati mill-Presidenza dwar is-suġġett imsemmi hawn fuq.

_________________
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ANNESS

Abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill dwar

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew 

"L-UE u r-reġjuni ġirien tagħha: Approċċ imġedded għall-kooperazzjoni tat-trasport"

Il-KUNSILL:

1. JILQA' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-UE u r-reġjuni ġirien tagħha: Approċċ 

imġedded għall-kooperazzjoni tat-trasport" li tippreżenta azzjonijiet għat-tisħiħ tal-

kooperazzjoni tat-trasport mar-reġjuni ġirien koperta kemm mil-linji ta' politika tat-Tkabbir 

kif ukoll tal-Viċinat Ewropew;

2. IFAKKAR fil-konklużjonijiet tiegħu dwar l-istrateġija tat-tkabbir, adottata fl-14 ta' Diċembru 

2010, kif ukoll dawk dwar l-approċċ il-ġdid tal-UE għall-Politika Ewropea tal-Viċinat, adottat 

fl-20 ta' Ġunju 2011, u JENFASIZZA l-importanza ta' konnessjonijiet ta' trasport aħjar biex 

tinkiseb integrazzjoni ekonomika aktar profonda u assoċjazzjoni politika eqreb mar-reġjuni 

ġirien.

3. IQIS li jistgħu jinkisbu konnessjonijiet ta' trasport aħjar permezz ta' integrazzjoni akbar tas-

suq u infrastruttura tat-trasport imtejba biex jiżguraw ivvjaġġar mingħajr ostakoli għan-nies u 

t-trasport effiċjenti tal-merkanzija;

4. JILQA' l-pjan imressaq fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni relatata mal-modi ta' trasport 

differenti li jimmiraw għal integrazzjoni akbar tas-suq u konnessjonijiet infrastrutturali aħjar.

5. JAGĦRAF l-importanza ta' ħidma konġunta mar-reġjuni ġirien fuq il-modi ta' trasport kollha 

sabiex titjib is-sikurezza, is-sigurtà, il-prestazzjoni ambjentali u soċjali u JILQA' azzjonijiet li 

jimmiraw biex jestendu l-Ispazju Komuni Ewropew għall-Avjazzjoni, u ż-żona "Blue Belt" 

fit-trasport marittimu, iż-żieda tal-interoperabilità tas-sistemi ferrovjarji, l-iffaċilitar tat-

trasport tal-merkanzija u n-nies permezz tas-simplifikazzjoni ta' proċeduri ta' qsim tal-

fruntiera u dawk amministrattivi għat-trasport bil-ferrovija, bit-triq u n-navigazzjoni fuq 

passaġġi tal-ilma interni;
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6. JISSOTTOLINJA li integrazzjoni akbar bejn is-swieq tat-trasport tal-UE u l-ġirien tagħha 

tiddependi fuq ir-rieda u l-volontà ta' kull pajjiż biex jagħmel dan, u tiddependi mill-progress 

tal-pajjiżi ġirien fl-applikazzjoni ta' standards li huma simili għal dawk tal-UE f'oqsma bħas-

sigurtà, is-sikurezza, l-ambjent u kwistjonijiet soċjali;

7. JISĦAQ li konnessjonijiet imtejba fl-infrastruttura tat-trasport jistgħu jinkisbu permezz tal-

implimentazzjoni ta' netwerks u strateġiċi tal-infrastruttura tat-trasport u proġetti prijoritarji ta' 

interess komuni għall-UE u għall-pajjiżi ġirien, li jgħaqqdu n-Netwerk ta' Trasport Trans-

Ewropew mal-infrastruttura tal-pajjiżi ġirien kif ukoll dawk il-proġetti li jtejbu l-

konnessjonijiet reġjonali;

8. JISSOTTOLINJA l-importanza tal-użu tar-riżorsi finanzjarji eżistenti biex il-pajjiżi ġirien jiġu 

mgħejuna jagħmlu riformi li huma meħtieġa għall-kisba ta' integrazzjoni tas-suq akbar u 

konnessjonijiet ta' trasport aħjar mal-UE, bħall-Faċilità ta' Investiment tal-Viċinat (NIF) li 

tista' tikseb finanzjament minn istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali għall-proġetti 

infrastrutturali prijoritarji;

9. Filwaqt li JIRRIKONOXXI n-natura internazzjonali u transkonfini tat-trasport, IQIS li 

konnessjonijiet aħjar ta' trasport bejn l-UE u l-ġirien tagħha jistgħu jiġu promossi bl-aħjar 

mod f'qafas multilaterali li jgħaqqad flimkien l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi ġirien;

10. JINNOTA l-kooperazzjoni ta' trasport reġjonali eżistenti stabbilita tajjeb bejn l-UE u l-pajjiżi 

ġirien tagħha fil-Balkani tal-Punent u JINKORAĠĠIXXI aktar żvilupp ta' konnessjonijiet ta' 

trasport bejn l-UE u dak ir-reġjun;

11. IĦEĠĠEĠ lill-UE biex tissokta bil-kooperazzjoni tagħha fil-qafas tat-trasport Euromed li 

jiġbor flimkien il-partijiet kollha involuti, inkluż l-Unjoni tal-Mediterran, bil-għan li jkun 

żgurati flussi effiċjenti tat-traffiku;
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12. JIRRIKONOXXI l-ħtieġa ta' kooperazzjoni aktar strutturata mal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant 

u JISTENNA B'INTERESS l-istabbiliment tal-Panel għat-Trasport tas-Sħubija tal-Lvant u t-

tnedija tiegħu fil-Konferenza Ministerjali tas-Sħubija tal-Lvant skedata għall-24-25 ta' 

Ottubru 2011 fi Krakovja.

13. JISTIEDEN lill-Kummissjoni biex tressaq l-azzjonijiet stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni sabiex jinkisbu l-objettivi ta' hawn fuq.

______________


