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ECOFIN 507
Dotyczy: Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Unia Europejska 

i sąsiednie regiony: nowa koncepcja współpracy w dziedzinie transportu”
– Projekt konkluzji Rady

W następstwie posiedzenia Grupy Roboczej ds. Transportu – kwestie intermodalności i sieci 

intermodalne, które odbyło się 19 lipca 2011 r., delegacje otrzymują w załączeniu przedstawiony 

przez prezydencję projekt konkluzji Rady na powyższy temat.

_________________
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ZAŁĄCZNIK

Projekt konkluzji Rady w sprawie

komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Unia Europejska  i sąsiednie 

regiony: nowa koncepcja współpracy w dziedzinie transportu”

RADA: 

1. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE komunikat Komisji „Unia Europejska i sąsiednie 

regiony:  nowa koncepcja współpracy w dziedzinie transportu” przedstawiający działania 

mające na celu wzmocnienie współpracy w dziedzinie transportu z regionami sąsiednimi 

objętymi zarówno polityką rozszerzeniową, jak i europejską polityką sąsiedztwa;

2. PRZYPOMINA swoje konkluzje w sprawie strategii rozszerzeniowej przyjęte w dniu 

14 grudnia 2010 r., jak również konkluzje w sprawie nowego podejścia UE do europejskiej 

polityki sąsiedztwa przyjęte w dniu 20 czerwca 2011 r., i PODKREŚLA, że lepsze połączenia 

transportowe mają znaczenie dla głębszej integracji gospodarczej i ściślejszego 

stowarzyszenia politycznego z regionami sąsiednimi;

3. UWAŻA, że lepsze połączenia transportowe można zapewnić dzięki ściślejszej integracji 

rynkowej oraz ulepszonej infrastrukturze transportowej, gwarantującej sprawne podróżowanie 

oraz efektywny transport towarów;

4. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE zaproponowany w komunikacie Komisji plan dotyczący 

różnych form transportu; celem planu jest ściślejsza integracja rynkowa i lepsze połączenia 

infrastrukturalne;

5. UZNAJE, że ważna jest współpraca z sąsiednimi regionami, która obejmie wszystkie formy 

transportu i zapewni ich bezpieczeństwo, ochronę oraz efektywność środowiskową i 

społeczną, i POZYTYWNIE OCENIA działania, które mają na celu poszerzenie Wspólnego 

Europejskiego Obszaru Lotniczego, a w transporcie morskim – obszaru „błękitnego pasa”, 

i zwiększenie interoperacyjności systemów kolejowych oraz ułatwienie przewozu towarów 

i osób dzięki usprawnieniu procedur przekraczania granic i procedur administracyjnych w 

transporcie kolejowym, transporcie drogowym i w żegludze śródlądowej;
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6. PODKREŚLA, że ściślejsza integracja między rynkami transportowymi UE i jej sąsiadów 

zależy od woli każdego państwa i jego gotowości do takiej integracji;  jest ona uzależniona od 

postępów krajów sąsiednich w stosowaniu norm podobnych do tych, które stosuje UE 

w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, ochrona, środowisko i kwestie społeczne;

7. PODKREŚLA, że lepsze połączenia infrastruktury transportowej można zapewnić poprzez 

realizację strategicznych sieci infrastruktury transportowej oraz priorytetowych projektów 

leżących we wspólnym interesie UE i krajów sąsiednich i mających połączyć transeuropejską 

sieć transportową z infrastrukturą krajów sąsiednich, a także projektów służących poprawie 

połączeń regionalnych;

8. PODKREŚLA znaczenie wykorzystania istniejących zasobów finansowych, by pomóc 

krajom sąsiednim w przeprowadzeniu reform, które są konieczne do zapewnienia ściślejszej 

integracji rynkowej oraz lepszych połączeń transportowych z UE; zasoby te pochodzą 

m.in. z Sąsiedzkiego Funduszu Inwestycyjnego (NIF), który może pozyskać od 

międzynarodowych instytucji finansowych środki na priorytetowe projekty infrastrukturalne; 

9. UZNAJĄC międzynarodowy i transgraniczny charakter transportu, UWAŻA, że prace nad 

stworzeniem lepszych połączeń transportowych między UE i jej sąsiadami można najlepiej 

promować za pośrednictwem wielostronnych ram, w których wspólnie uczestniczą państwa 

członkowskie UE i kraje sąsiednie;

10. ODNOTOWUJE istniejącą i dobrze ugruntowaną regionalną współpracę w dziedzinie 

transportu między UE i jej sąsiadami w regionie Bałkanów Zachodnich oraz ZACHĘCA do 

dalszego rozwoju połączeń transportowych między UE a tym regionem;

11. ZACHĘCA UE do dalszej współpracy w ramach struktur Euromedu w zakresie transportu, 

w których udział biorą różne zainteresowane strony, także Unia dla Śródziemnomorza; celem 

jest zapewnienie sprawnego przepływu ruchu; 
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12. UZNAJE za konieczne lepsze uregulowanie współpracy z państwami Partnerstwa 

Wschodniego oraz OCZEKUJE utworzenia panelu transportowego Partnerstwa Wschodniego 

i jego uruchomienia na konferencji ministerialnej tego Partnerstwa, którą zaplanowano 

na 24 i 25 października w Krakowie;

13. ZACHĘCA Komisję do kontynuacji działań określonych w przedmiotowym komunikacie, co 

powinno pomóc w osiągnięciu wspomnianych wyżej celów.

______________


