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Dotyczy: Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Unia Europejska 
i sąsiednie regiony: nowa koncepcja współpracy w dziedzinie transportu”
– Przyjęcie konkluzji Rady

Wprowadzenie

1. W dniu 7 lipca 2011 r. Rada otrzymała komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego 

i Rady „Unia Europejska i sąsiednie regiony: nowa koncepcja współpracy w dziedzinie 

transportu”; celem komunikatu jest utworzenie odnowionych ram polityki w zakresie 

promowania lepszych połączeń transportowych w regionach sąsiadujących z UE za pomocą 

ulepszonej infrastruktury transportowej i ściślejszej integracji rynkowej.
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2. Mając na uwadze realizację tych dążeń, w komunikacie określono ponad dwadzieścia krótko-

i długofalowych działań dotyczących wszystkich rodzajów transportu: transportu drogowego, 

kolejowego, lotniczego i morskiego oraz żeglugi śródlądowej. Zgodnie z białą księgą „Plan 

utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu” (dok. 8333/11) współpraca 

z sąsiednimi regionami powinna skoncentrować się na usuwaniu barier w transporcie i na 

umożliwieniu funkcjonowania systemu transportowego charakteryzującego się 

restrykcyjnymi normami z zakresu bezpieczeństwa, ochrony, kwestii społecznych 

i środowiska, zarówno jeżeli chodzi o infrastrukturę, jak i o integrację rynkową. W tym 

kontekście UE powinna znacznie zwiększyć zakres zróżnicowania w sektorze transportu, 

zależnie od zamierzeń poszczególnych krajów i ich gotowości do ściślejszej integracji z UE.

Prace organów przygotowawczych Rady

3. Grupa Robocza ds. Transportu - kwestie intermodalności i sieci intermodalne przeanalizowała 

wyżej wymieniony komunikat i projekt konkluzji Rady przedstawiony przez prezydencję na 

kilku posiedzeniach w lipcu i wrześniu 2011 r.

4. Komitet Stałych Przedstawicieli przeanalizował i zatwierdził projekt konkluzji na posiedzeniu 

w dniu 28 września 2011 r.

Dalsze działania

5. Niniejszym zachęca się Radę, by na posiedzeniu w dniu 6 października 2011 r.

przeanalizowała i przyjęła konkluzje załączone do niniejszego sprawozdania.

_________________
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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 sąsiednimi regionami 

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 ulepszonej 

infrastrukturze transportowej i ściślejszej integracji rynkowej, gwarantującej sprawne 

podróżowanie oraz efektywny transport towarów z uwzględnieniem sytuacji geograficznej 

poszczególnych państw członkowskich.

4. 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 równoważnych tym, które obowiązują w UE 

w zakresie bezpieczeństwa, ochrony, środowiska i kwestii społecznych.
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5. UZNAJE za ważną współpracę z sąsiednimi regionami, która obejmie wszystkie rodzaje 

transportu (w tym operacje multimodalne), i będzie służyć zwiększeniu ich bezpieczeństwa, 

ochrony oraz efektywności środowiskowej i społecznej, i POZYTYWNIE OCENIA 

ukierunkowane na państwa trzecie działania, które mają na celu poszerzenie Wspólnego 

Europejskiego Obszaru Lotniczego, dalsze usuwanie barier w ruchu morskim w Europie 

i w jej sąsiedztwie, a także zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do portów, 

zwiększenie interoperacyjności systemów kolejowych oraz ułatwienie przewozu osób 

i towarów dzięki usprawnieniu procedur przekraczania granic oraz procedur 

administracyjnych i celnych we wszystkich rodzajach transportu.

6. ZAZNACZA, że lepsze połączenia infrastruktury transportowej można zapewnić poprzez 

realizację strategicznych sieci infrastruktury transportowej oraz priorytetowych projektów 

leżących we wspólnym interesie UE i krajów sąsiednich (w tym autostrad morskich i dostępu 

do węzłów multimodalnych) i łączących transeuropejską sieć transportową z infrastrukturą 

krajów sąsiednich, a także poprzez realizację projektów służących poprawie sieci 

regionalnych; ODNOTOWUJE, że w tym kontekście należy wziąć pod uwagę zbliżający się 

przegląd wytycznych TEN-T.

7. PODKREŚLA znaczenie wykorzystania istniejących zasobów finansowych, by pomóc 

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

połączeń transportowych z UE; m.in. Sąsiedzki Fundusz Inwestycyjny (NIF) może pozyskać 

od międzynarodowych instytucji finansowych środki na priorytetowe projekty 

infrastrukturalne w zakresie transportu, nie wpływając na przebieg dyskusji nad kolejnymi 

wieloletnimi ramami finansowymi.

8. ZWRACA UWAGĘ NA dotychczasową regionalną współpracę w dziedzinie transportu 

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

tej współpracy przewidującej zaangażowanie państw członkowskich na rzecz dalszego 

rozwoju połączeń transportowych między UE a tym regionem zgodnie z należycie 

wyważonymi zasadami.
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9. ZACHĘCA UE, by kontynuowała – pod auspicjami Unii dla Śródziemnomorza – współpracę 

w strukturach Euromedu w zakresie transportu, mając na celu promowanie konkretnych 

priorytetowych projektów już określonych w ramach trans-śródziemnomorskiej sieci 

transportowej; OCZEKUJE na drugą konferencję ministrów transportu państw regionu euro-

śródziemnomorskiego.

10. UZNAJE za konieczne lepsze uregulowanie współpracy z państwami Partnerstwa 

Wschodniego w ramach sprawnie działających i przejrzystych struktur oraz OCZEKUJE 

w związku z tym utworzenia panelu transportowego Partnerstwa Wschodniego i rozpoczęcia 

jego działalności na konferencji ministerialnej tego Partnerstwa, którą zaplanowano na 24 i 25 

października 2011 r. w Krakowie.

11. UZNAJE za ważne inne formy współpracy regionalnej, a także współpracę obejmującą 

międzynarodowe fora i strategie regionalne; przyczyniają się one do ulepszenia stosunków 

w sektorze transportu między UE, jej państwami członkowskimi i wszystkimi sąsiednimi 

regionami.

12. ZWRACA SIĘ DO Komisji, by przedstawiała Radzie sprawozdania na temat postępów 

osiąganych w tych strukturach współpracy w zakresie transportu.

_________________


