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Betreft: Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "De EU 

en haar aangrenzende regio's: een nieuw beleid voor samenwerking op het gebied 
van vervoer"
– Ontwerp-conclusies van de Raad

Naar aanleiding van de vergadering van de Groep vervoer - intermodale vraagstukken en 

netwerken van 19 juli 2011 gaan hierbij voor de delegaties de door het voorzitterschap 

gepresenteerde ontwerp-conclusies van de Raad over het in hoofde genoemde onderwerp.

_________________
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BIJLAGE

Ontwerp-conclusies van de Raad over de

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "De EU en haar 

aangrenzende regio's: een nieuw beleid voor samenwerking op het gebied van vervoer"

DE RAAD, 

1. IS INGENOMEN MET de mededeling van de Commissie "De EU en haar aangrenzende 

regio's: een nieuw beleid voor samenwerking op het gebied van vervoer", waarin maatregelen 

worden voorgesteld ter versterking van de samenwerking op het gebied van vervoer met de 

aangrenzende regio's die zowel onder het uitbreidingsbeleid als het Europees nabuurschaps-

beleid vallen;

2. MEMOREERT zijn op 14 december 2010 aangenomen conclusies over de uitbreidings-

strategie, alsook de op 20 juni 2011 aangenomen conclusies over de nieuwe aanpak van de 

EU van het Europees nabuurschapsbeleid, en BENADRUKT het belang van betere vervoers-

verbindingen voor het tot stand brengen van een verdergaande economische integratie en 

nauwere politieke verbondenheid met de aangrenzende regio's;

3. IS VAN OORDEEL dat betere vervoersverbindingen kunnen worden verwezenlijkt door 

middel van een versterkte marktintegratie en een verbeterde vervoersinfrastructuur, waardoor 

personen probleemloos kunnen reizen en goederen efficiënt kunnen worden vervoerd;

4. IS INGENOMEN MET het in de mededeling van de Commissie voorgestelde plan met 

betrekking tot de verschillende vervoersmodi dat op nauwere marktintegratie en betere 

infrastructuurverbindingen is gericht;

5. ERKENT het belang van samenwerking met de aangrenzende regio's in alle vervoersmodi om 

de veiligheid, de beveiliging en de milieu- en sociale prestaties ervan te verbeteren, en 

VERWELKOMT acties die gericht zijn op uitbreiding van de Gemeenschappelijke Europese 

Luchtvaartruimte (ECAA) en van de "blauwe gordel" als zeevervoersruimte, op verbetering 

van de interoperabiliteit van de spoorwegsystemen, op vergemakkelijking van het vervoer van 

goederen en personen dankzij gestroomlijnde grensoverschrijdings- en administratieve 

procedures voor vervoer over de weg, per spoor en over de binnenwateren; 
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6. ONDERSTREEPT dat een versterkte integratie tussen de vervoersmarkten van de EU en haar 

buurlanden afhankelijk is van de wil en bereidheid van elk land hieraan mee te werken, en dat 

zij tevens afhankelijk is van de vorderingen van de buurlanden bij het toepassen van normen 

die gelijkwaardig zijn aan die van de EU op gebieden als veiligheid, beveiliging, milieu en 

sociale aangelegenheden;

7. BENADRUKT dat de vervoersinfrastructuurverbindingen kunnen worden verbeterd door 

strategische vervoersinfrastructuurnetwerken op te zetten en prioritaire projecten uit te voeren 

die van gemeenschappelijk belang zijn voor de EU en haar buurlanden en die het trans-

Europese vervoersnetwerk aansluiten op infrastructuur van buurlanden, alsook projecten die 

de regionale verbindingen verbeteren;

8. ONDERSTREEPT dat het van belang is de bestaande financiële middelen te gebruiken om 

naburige landen te helpen de hervormingen door te voeren die nodig zijn om een versterkte 

marktintegratie en betere vervoersverbindingen met de EU tot stand te brengen, zoals de 

investeringsfaciliteit voor het nabuurschapsbeleid (NIF) die financiering kan verkrijgen van 

internationale financiële instellingen voor de prioritaire infrastructuurprojecten;

9. ONDERKENT het internationale en grensoverschrijdende karakter van vervoer, en IS VAN 

OORDEEL dat betere vervoersverbindingen tussen de EU en haar buurlanden het best kunnen 

worden bevorderd binnen een multilateraal kader dat de EU-lidstaten en de naburige landen

bijeenbrengt;

10. NEEMT NOTA van de reeds lang bestaande regionale samenwerking op vervoersgebied 

tussen de EU en haar buurlanden in de Westelijke Balkan en MOEDIGT de verdere 

ontwikkeling van vervoersverbindingen tussen de EU en die regio AAN;

11. MOEDIGT de EU aan haar samenwerking binnen het Euromed-vervoerskader voort te zetten 

door de verschillende betrokken partijen, waaronder de Unie voor het Middellandse Zee-

gebied,  bijeen te brengen, teneinde tot vlotte verkeersstromen te komen;  
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12. ONDERKENT dat een meer gestructureerde samenwerking nodig is met de landen van het 

Oostelijk Partnerschap en ZIET UIT NAAR de oprichting van een Vervoerspanel voor het 

Oostelijk Partnerschap en de start ervan tijdens de ministeriële conferentie van het Oostelijk 

Partnerschap die voor 24-25 oktober 2011 in Krakow is gepland;   

13. VERZOEKT de Commissie de in haar mededeling vermelde maatregelen uit te voeren, 

teneinde bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken.

______________


