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

Inleiding

1. Op 7 juli 2011 is bij de Raad de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement 

en de Raad, "De EU en haar aangrenzende regio's: een nieuw beleid voor samenwerking op 

het gebied van vervoer" ingediend, waarin een nieuw beleidskader wordt geformuleerd ter 

bevordering van betere vervoersverbindingen in de buurlanden van de EU via betere 

vervoersinfrastructuur en meer marktintegratie. 
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2. Met het oog hierop worden in de mededeling voor alle vervoerswijzen - weg, spoor, 

luchtvaart, scheep- en binnenvaart - meer dan twintig maatregelen op korte en lange termijn 

voorgesteld. Overeenkomstig het witboek "Stappenplan naar een eengemaakte Europese 

vervoersruimte" (doc. 8333/11) wordt bij de samenwerking met de aangrenzende regio’s de 

nadruk gelegd op het wegwerken van vervoersbelemmeringen en op de ontwikkeling van een 

vervoerssysteem dat zowel qua infrastructuur als inzake de verschillende aspecten van markt-

integratie aan strenge veiligheids-, beveiligings-, milieu- en sociale normen voldoet. De EU 

moet in dit verband haar vervoersbeleid sterker differentiëren, in het licht van het ambitie-

niveau van de verschillende landen en hun bereidheid om zich sterker in de EU te integreren.

Werkzaamheden van de voorbereidende Raadsinstanties

3. De Groep vervoer - intermodale vraagstukken en netwerken heeft de bovengenoemde 

mededeling, alsmede  het door het voorzitterschap gepresenteerde ontwerp van 

Raadsconclusies in een aantal vergaderingen in juli en september 2011 besproken.

4. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 28 september 2011 de ontwerp-

conclusies besproken en een oplossing voor de hangpunten gevonden.

Volgende stappen

5. De Raad wordt verzocht tijdens de zitting van 6 oktober 2011 de conclusies in bijlage dezes te 

bespreken en aan te nemen.

_________________
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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 vervoersgebied met de 

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

beleid vallen;

2. MEMOREERT zijn conclusies van 14 december 2010 over de uitbreidingsstrategie, en zijn 

conclusies van 20 juni 2011 over de nieuwe aanpak door de EU van het Europees nabuur-

schapsbeleid, en BENADRUKT dat betere vervoersverbindingen van belang zijn om verdere 

economische integratie en nauwere politieke verbondenheid met de aangrenzende regio's te 

kunnen verwezenlijken;

3. IS VAN OORDEEL dat vervoersverbindingen kunnen worden verbeterd door middel van een 

betere vervoersinfrastructuur en meer marktintegratie, waardoor passagiers probleemloos 

kunnen reizen en goederen efficiënt kunnen worden vervoerd, rekening houdend met de 

specifieke geografische situatie van de lidstaten;

4. ONDERSTREEPT dat een betere integratie tussen de vervoersmarkten van de EU en van haar 

buurlanden afhankelijk is van de wil en bereidheid tot medewerking van elk land, en tevens 

afhankelijk is van de vorderingen van de buurlanden bij het toepassen van normen die met 

name op veiligheids-, beveiligings-, milieu- en sociaal gebied gelijkwaardig zijn aan die van 

de EU;
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5. ZIET IN dat samenwerking met de aangrenzende regio's in alle vervoersmodi, daaronder 

begrepen multimodaal vervoer, van belang is om de veiligheid, de beveiliging en de milieu-

en sociale prestaties van deze modi te kunnen verbeteren, en VERWELKOMT de acties ten 

aanzien van derde landen om de Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte uit te 

breiden, nog meer belemmeringen voor de scheepvaart in en rond Europa weg te nemen en 

niet-discriminerende toegang tot havens te verschaffen, de interoperabiliteit van de spoorweg-

systemen te verbeteren, en het vervoer van goederen en personen te vergemakkelijken dankzij 

gestroomlijnde grensoverschrijdings- en administratieve en douaneprocedures voor alle 

vervoersmodi;

6. 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, daaronder begrepen 

snelwegen op zee en toegang tot multimodale knooppunten, en die het trans-Europese 

vervoersnetwerk aansluiten op infrastructuur van buurlanden, alsook projecten ter verbetering 

van de regionale verbindingen, en MERKT OP dat in dit verband rekening moet worden 

gehouden met de aanstaande herziening van de TEN-T-richtsnoeren;  

7. ONDERSTREEPT dat het, om buurlanden te helpen de hervormingen door te voeren die 

nodig zijn om betere vervoersverbindingen met de EU tot stand te brengen, van belang is de 

bestaande financiële middelen te gebruiken, zoals de investeringsfaciliteit voor het nabuur-

schapsbeleid (NIF) die financiering kan verkrijgen van internationale financiële instellingen 

voor de prioritaire vervoersinfrastructuurprojecten, onverminderd de besprekingen over het 

komende meerjarig financieel kader;

8. WIJST OP de bestaande regionale samenwerking op vervoersgebied tussen de EU en haar 

buurlanden in de Westelijke Balkan en SPOORT ERTOE AAN deze samenwerking met 

medewerking van de lidstaten te intensiveren, met het oog op een verdere evenwichtige 

ontwikkeling van de vervoersverbindingen tussen de EU en die regio;
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9. MOEDIGT de EU aan haar samenwerking binnen het Euromed-vervoerskader voort te zetten 

onder auspiciën van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, met als doel de bevordering 

van concrete prioritaire projecten die reeds zijn vastgesteld in het kader van het Trans-

Mediterraan Vervoersnetwerk, en ZIET UIT NAAR een tweede Conferentie van de 

vervoersministers van de Euromediterrane regio;

10. ONDERKENT dat een meer gestructureerde samenwerking nodig is met de landen van het 

Oostelijk Partnerschap, binnen een efficiënt en transparant kader, en ZIET derhalve UIT 

NAAR de oprichting van een Vervoerspanel voor het Oostelijk Partnerschap en de start ervan 

tijdens de ministeriële conferentie van het Oostelijk Partnerschap, op 24 en 25 oktober 2011 

in Krakow;   

11. ZIET het belang IN van andere vormen van regionale samenwerking, en van samenwerking 

met of in het kader van internationale fora en regionale strategieën, die bijdragen tot 

verbetering van de betrekkingen op vervoersgebied tussen de EU en haar lidstaten en alle 

aangrenzende regio's;

12. VERZOEKT de Commissie aan de Raad te rapporteren over de voortgang binnen deze kaders 

voor samenwerking op vervoersgebied.

_________________


