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

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

Introduzzjoni

1. Fis-7 ta' Lulju 2011, il-Kunsill irċieva Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill "L-UE u r-reġjuni ġirien tagħha: Approċċ imġedded għall-

kooperazzjoni tat-trasport" bl-għan li jistabbilixxi qafas imġedded ta' politika għall-

promozzjoni ta' konnessjonijiet aħjar ta' trasport fil-viċinat tal-UE permezz ta' infrastruttura 

mtejba ta' trasport u integrazzjoni eqreb tas-suq.
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2. Bil-ħsieb li jintlaħaq l-objettiv ta' hawn fuq, il-Komunikazzjoni tiddeskrivi fil-qosor aktar 

minn 20 miżura għall-perijodu qasir u twil fil-modi kollha tat-trasport: bit-triq, bil-ferrovija, 

tal-avjazzjoni, marittimu u n-navigazzjoni fuq passaġġi tal-ilma interni. F'konformità mal-

White Paper "Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport" (dok. 8333/11), il-

kooperazzjoni mar-reġjuni ġirien għandha tiffoka fuq it-tneħħija tal-ostakoli għat-trasport u 

fuq l-operat ta' sistema ta' trasport bi standards għolja ta' sigurtà, sikurezza, soċjali u 

ambjentali, fir-rigward ta' aspetti dwar l-infrastruttura kif ukoll l-integrazzjoni tas-suq. F'dan 

il-kuntest, l-UE għandha tapplika livell ogħla ta' differenzjar fis-settur tat-trasport skont l-

ambizzjoni u r-rieda ta' kull pajjiż li jintegra lilu nnifsu b'mod eqreb mal-UE.

Ħidma mwettqa mill-korpi preparatorji tal-Kunsill

3. Il-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasport - Kwistjonijiet Intermodali u Netwerks eżamina l-

Komunikazzjoni ta' hawn fuq u l-abbozz ta' Konklużjonijiet tal-Kunsill ippreżentati mill-

Presidenza f'għadd ta' laqgħat f'Lulju u Settembru 2011.

4. Il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti eżamina l-abbozz ta' konklużjonijiet fil-laqgħa 

tiegħu tat-28 ta' Settembru 2011 u seta' japprovahom.

Passi li jmiss

5. Il-Kunsill hu għalhekk mistieden li jeżamina u jadotta l-konklużjonijiet mehmużin ma' dan ir-

rapport fil-laqgħa tiegħu tas-6 ta' Ottubru 2011.

_________________
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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:

"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, 

adottati fl-20 ta' Ġunju 2011, u JENFASIZZA l-importanza ta' konnessjonijiet tat- 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' infrastruttura tat-trasport 

imtejba u permezz ta' integrazzjoni akbar tas-suq biex jiżguraw ivvjaġġar mingħajr ostakoli 

għall-passiġġieri u t-trasport effiċjenti tal-merkanzija, b'kont meħud tas-sitwazzjoni 

ġeografika speċifika tal-Istati Membri;

4. 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 ekwivalenti għal dawk tal-UE f'oqsma 

bħas-sigurtà, is-sikurezza, l-ambjent u kwistjonijiet soċjali;
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5. JAGĦRAF l-importanza ta' ħidma konġunta mar-reġjuni ġirien fuq il-modi ta' trasport kollha, 

inklużi operazzjonijiet multimodali, sabiex jittejbu s-sikurezza, is-sigurtà u l-prestazzjoni 

ambjentali u soċjali tagħhom u JILQA' azzjonijiet lejn pajjiżi terzi li jimmiraw biex jestendu 

l-Ispazju Komuni Ewropew għall-Avjazzjoni, u jneħħu ulterjorment ostakoli fil-moviment 

marittimu fl-Ewropa u madwarha kif ukoll li jimmiraw lejn l-aċċess għall-portijiet mingħajr 

diskriminazzjoni, iż-żieda tal-interoperabbiltà tas-sistemi ferrovjarji, l-iffaċilitar tat-trasport 

tal-passiġġieri u tal-merkanzija permezz tas-simplifikazzjoni ta' proċeduri ta' qsim tal-

fruntiera, amministrattivi u doganali għal kull tip ta' trasport;

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

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

interess komuni għall-UE u għall-pajjiżi ġirien, inklużi awtostradi tal-baħar u aċċess għal 

komponenti multimodali li jgħaqqdu n-Netwerk ta' Trasport Trans-Ewropew mal-

infrastruttura tal-pajjiżi ġirien kif ukoll dawk il-proġetti li jtejbu n-netwerks reġjonali  u 

JINNOTA l-ħtieġa li jittieħed kont tar-reviżjoni li jmiss tal-linji gwida TEN-T f'dan il-kuntest;

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

mgħejuna jagħmlu riformi li huma meħtieġa għall-kisba ta' konnessjonijiet ta' trasport aħjar 

mal-UE, bħall-Faċilità ta' Investiment tal-Viċinat (NIF) li tista' tikseb finanzjament minn 

istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali għall-proġetti prijoritarji għall-infrastruttura tat-

trasport, mingħajr preġudizzju għad-diskussjonijiet dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali li 

jmiss;

8. JENFASIZZA l-kooperazzjoni ta' trasport reġjonali eżistenti bejn l-UE u l-pajjiżi ġirien 

tagħha fil-Balkani tal-Punent u JINKORAĠĠIXXI t-tisħiħ ta' din il-kooperazzjoni li 

tipprevedi l-involviment tal-Istati Membri li jimmiraw lejn aktar żvilupp ta' konnessjonijiet ta' 

trasport bejn l-UE u dak ir-reġjun fuq bażi ekwilibrata sew;
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9. JINKORAĠĠIXXI lill-UE biex tkompli bil-kooperazzjoni tagħha fil-qafas tat-trasport 

Euromed taħt l-aswpiċi tal-Unjoni għall-Mediterran, bl-għan li jiġu promossi proġetti konkreti 

ta' prijorità diġà definiti fin-Netwerk ta' Trasport Trans-Meditteranju u JISTENNA 

B'INTERESS Konferenza oħra (it-tieni waħda) tal-Ministri tat-Trasport tar-reġjun Ewro-

Mediterran;

10. JIRRIKONOXXI l-ħtieġa ta' kooperazzjoni aktar strutturata mal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant 

f'qafas effiċjenti u trasparenti u għalhekk JISTENNA B'INTERESS l-istabbiliment ta' Panel 

għat-Trasport tas-Sħubija tal-Lvant u t-tnedija tiegħu fil-Konferenza Ministerjali tas-Sħubija 

tal-Lvant ippjanata għall-24-25 ta' Ottubru 2011 fi Krakovja.

11. JIRRIKONOXXI l-importanza ta' forom oħra ta' kooperazzjoni reġjonali, kif ukoll 

kooperazzjoni mal-fora internazzjonali jew fihom u strateġiji nazzjonali, li jikkontribwixxu 

għat-titjib tar-relazzjonijiet ta' trasport bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha u r-reġjuni ġirien 

kollha;

12. JISTIEDEN lill-Kummissjoni biex tirrapporta lill-Kunsill dwar il-progress li sar f'dawn l-

oqfsa ta' kooperazzjoni dwar it-trasport.

_________________


