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Introducere

1. La 7 iulie 2011, Consiliul a primit o comunicare din partea Comisiei către Consiliu și către 

Parlamentul European, intitulată „UE și regiunile sale învecinate: o abordare reînnoită în 

privința cooperării în domeniul transporturilor”, care vizează elaborarea unui cadru de politică 

reînnoit în scopul promovării unor mai bune conexiuni de transport în vecinătatea UE printr-o 

infrastructură îmbunătățită și printr-o integrare mai strânsă a piețelor.
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2. În vederea atingerii obiectivului sus-menționat, Comunicarea evidențiază peste douăzeci de 

măsuri pe termen scurt și lung, care privesc toate tipurile de transport: rutier, feroviar, aerian, 

maritim și navigația interioară. Conform cărții albe intitulate „Foaie de parcurs pentru un 

spațiu european unic al transporturilor” (doc. 8333/11), cooperarea cu regiunile învecinate ar 

trebui să se axeze pe înlăturarea obstacolelor din calea transportului și pe operarea unui sistem 

de transport caracterizat prin standarde ridicate în ceea ce privește siguranța,  securitatea, 

standardele sociale și de mediu, atât la nivelul infrastructurii cât și la cel al integrării piețelor. 

În acest context, UE ar trebui să aplice un nivel superior de diferențiere în cadrul sectorului 

transporturilor, în funcție de ambiția și de capacitatea fiecărei țări de a realiza o integrare mai 

strânsă cu UE.

Lucrările desfășurate de grupurile de pregătire ale Consiliului

3. Grupul de lucru pentru transport  - chestiuni intermodale și rețele a analizat comunicarea sus-

menționată și proiectul de concluzii ale Consiliului prezentat de Președinție în cursul unei 

serii de reuniuni desfășurate în iulie și septembrie 2011.

4. Comitetul Reprezentanților Permanenți a examinat proiectul de concluzii în cadrul reuniunii 

sale din 28 septembrie 2011 și l-a aprobat.

Următoarele etape

5. Consiliul este invitat să examineze și să adopte concluziile care figurează în anexa la 

prezentul raport în cadrul reuniunii sale din 6 octombrie 2011.

_________________
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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 infrastructură îmbunătățită a transporturilor și o integrare mai strânsă a 

piețelor pot duce la conexiuni de transport mai bune, care să faciliteze călătoria pasagerilor și 

să asigure transportul eficient al mărfurilor, având în vedere situația geografică specifică a 

statelor membre;

4. 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 echivalente cu cele ale 

UE în domenii precum siguranța, securitatea, mediul si chestiunile sociale;
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5. RECUNOAȘTE importanța colaborării cu regiunile învecinate la nivelul tuturor modurilor de 

transport, inclusiv al operațiunilor multimodale,  pentru îmbunătățirea siguranței, securității și 

performanței sociale și de mediu ale acestora și SALUTĂ acțiunile destinate țărilor terțe care 

vizează extinderea spațiului aerian comun european, continuarea înlăturării obstacolelor din 

calea deplasărilor maritime în și în jurul Europei, prin care se urmărește  totodată accesul 

nediscriminatoriu la porturi, creșterea interoperabilității sistemelor de cale ferată, facilitarea 

transportului de călători și de mărfuri prin simplificarea procedurilor de trecere a frontierelor 

și a procedurilor administrative și vamale pentru toate modurile de transport.

6. SUBLINIAZĂ că se poate ajunge la conexiuni mai bune ale infrastructurii transporturilor prin 

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

prioritare de interes comun pentru UE și pentru țările învecinate, inclusiv autostrăzi maritime 

și acces la noduri multimodale, care conectează rețeaua transeuropeană de transport cu 

infrastructura țărilor învecinate, precum și a proiectelor care îmbunătățesc rețelele regionale și 

IA ACT DE necesitatea de a se ține cont, în acest context, de revizuirea preconizată a 

orientărilor TEN-T; 

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

învecinate să realizeze reformele necesare astfel încât să ajungă 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 a transporturilor, fără a se aduce atingere dezbaterilor cu 

privire la următorul cadru financiar multianual;

8. SUBLINIAZĂ existența unei cooperări regionale în domeniul transporturilor între UE și 

vecinii săi din Balcanii de Vest și ÎNCURAJEAZĂ consolidarea acestei cooperări care 

facilitează implicarea statelor membre în scopul dezvoltării în continuare, în mod echilibrat, a 

conexiunilor de transport între UE și această regiune;
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9. ÎNCURAJEAZĂ UE să-și continue cooperarea în cadrul parteneriatului pentru transport 

Euromed, sub auspiciile Uniunii pentru Mediterana, în scopul promovării priorităților 

concrete deja identificate în cadrul rețelei transmediteraneene de transport și AȘTEAPTĂ CU 

INTERES o a doua conferință a miniștrilor transporturilor din regiunea euromediteraneeană;

10. RECUNOAȘTE necesitatea unei cooperări mai structurate cu țările din parteneriatul estic 

într-un cadru eficient și transparent și prin urmare AȘTEAPTĂ CU INTERES înființarea unui 

Comitet privind transporturile al parteneriatului estic și demararea lucrărilor acestuia cu 

ocazia Conferinței ministeriale a parteneriatului estic, programată pentru 24-25 octombrie 

2011 la Cracovia;

11. RECUNOAȘTE importanța altor forme de cooperare regională, precum și a cooperării în 

cadrul forurilor internaționale sau între acestea și strategiile regionale, care contribuie la 

îmbunătățirea relațiilor din domeniul transportului între UE și statele sale membre și toate 

regiunile învecinate;

12. INVITĂ Comisia să informeze Consiliul cu privire la progresele înregistrate la nivelul acestor 

cadre de cooperare în domeniul transporturilor.

_________________


