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„UE și regiunile sale învecinate: o abordare reînnoită în privința cooperării în 
domeniul transporturilor”
– Proiect de concluzii ale Consiliului

În urma reuniunii Grupului de lucru pentru transport, chestiuni intermodale și rețele din 19 iulie 

2011, se pune la dispoziția delegațiilor, în anexă, un proiect de concluzii ale Consiliului, elaborat de 

Președinție, privind subiectul sus-menționat.

_________________
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ANEXĂ

Proiect de concluzii ale Consiliului privind

Comunicarea Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European intitulată „UE și 

regiunile sale învecinate: o abordare reînnoită în privința cooperării în domeniul 

transporturilor”

CONSILIUL: 

1. SALUTĂ comunicarea Comisiei intitulată „UE și regiunile sale învecinate: o abordare 

reînnoită în privința cooperării în domeniul transporturilor”, care prezintă acțiuni în scopul 

consolidării cooperării în domeniul transporturilor cu regiunile învecinate care fac atât 

obiectul politicii de extindere cât și obiectul  politicii europene de vecinătate;

2. REAMINTEȘTE concluziile sale privind strategia de extindere, adoptate la 14 decembrie 

2010, precum și pe cele privind noua abordare a UE cu privire la politica europeană de 

vecinătate, adoptate la 20 iunie 2011, și SUBLINIAZĂ importanța unor conexiuni de 

transport mai bune pentru realizarea unei integrări economice mai profunde și a unei asocieri 

politice mai strânse cu regiunile învecinate;

3. CONSIDERĂ că o integrare mai strânsă a piețelor și o infrastructură îmbunătățită a 

transporturilor pot duce la conexiuni de transport mai bune, care să faciliteze călătoria 

persoanelor și să asigure transportul eficient al mărfurilor;

4. SALUTĂ planul prezentat în comunicarea Comisiei cu privire la diferite moduri de transport 

în vederea unei mai strânse integrări a piețelor și a unor mai bune conexiuni ale 

infrastructurii;.

5. RECUNOAȘTE importanța colaborării cu regiunile învecinate la nivelul tuturor modurilor de 

transport pentru îmbunătățirea siguranței, securității și performanței sociale și de mediu ale 

acestora și SALUTĂ acțiunile care vizează extinderea spațiului aerian comun, a „centurii 

albastre” în transportul maritim, creșterea interoperabilității sistemelor de cale ferată, 

facilitarea transportului de mărfuri și de persoane prin simplificarea procedurilor de trecere a 

frontierelor și a procedurilor administrative pentru transportul feroviar, rutier și pentru 

navigația interioară.
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6. SUBLINIAZĂ că o integrare mai strânsă între piețele transporturilor din UE și din țările sale 

învecinate depinde de voința și de pregătirea fiecărei țări în acest sens și depinde de 

progresele înregistrate de țările învecinate în aplicarea unor standarde similare cu cele ale UE 

în domenii precum siguranța, securitatea, mediul si chestiunile sociale;

7. SUBLINIAZĂ că o se poate ajunge la conexiuni mai bune ale infrastructurii transporturilor 

prin punerea în aplicare a rețelelor strategice de infrastructură a transporturilor și a proiectelor 

de interes comun pentru UE și pentru țările învecinate, care conectează rețeaua 

transeuropeană de transport cu infrastructura țărilor învecinate, precum și a proiectelor care 

îmbunătățesc conexiunile la nivel regional;

8. SUBLINIAZĂ importanța utilizării resurselor financiare existente pentru a ajuta țările 

învecinate să realizeze reformele necesare astfel încât să ajungă la o integrare mai strânsă a 

piețelor și la conexiuni de transport cu UE mai bune, precum Facilitatea de investiții pentru 

vecinătate (FIV), care poate avea un efect de levier în utilizarea finanțării din partea 

instituțiilor financiare internaționale pentru proiectele prioritare de infrastructură;

9. RECUNOAȘTE natura internațională și transfrontalieră a transportului dar, în același timp, 

CONSIDERĂ că cea mai bună modalitate de a se promova conexiuni mai bune de transport 

între UE și vecinii săi o reprezintă un cadru multilateral care să reunească statele membre ale 

UE și țările învecinate;

10. IA ACT de existența unei cooperări regionale solide  în domeniul transporturilor între UE și 

vecinii săi din Balcanii de Vest și ÎNCURAJEAZĂ dezvoltarea în continuare a conexiunilor 

de transport între UE și această regiune;

11. ÎNCURAJEAZĂ UE să-și continue cooperarea în cadrul parteneriatului pentru transport 

Euromed, prin reunirea diferitelor părți implicate, inclusiv Uniunea pentru Mediterana, în 

scopul asigurării unor fluxuri de trafic eficiente;
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12. RECUNOAȘTE necesitatea unei cooperări mai structurate cu țările din parteneriatul estic și 

AȘTEAPTĂ CU INTERES înființarea Comitetului privind transporturile al parteneriatului 

estic și demararea lucrărilor acestuia cu ocazia Conferinței ministeriale a parteneriatului estic, 

programată pentru 24-25 octombrie 2011 la Cracovia;

13. INVITĂ Comisia să dezvolte acțiunile prezentate în comunicarea Comisiei, în scopul 

îndeplinirii obiectivelor sus-menționate.

______________


