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RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 20. júla 2011 (22.07)
(OR. en)

13022/11

TRANS 217
MAR 103
AVIATION 190
MI 371
RELEX 797
ECOFIN 526

SPRÁVA
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: Delegácie
Č. návrhu Kom.: 12635/11 TRANS 212 MAR 98 AVIATION 184 MI 354 RELEX 760 

ECOFIN 507
Predmet: Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – EÚ a jej susedné regióny: 

obnovená koncepcia spolupráce v oblasti dopravy
– návrh záverov Rady

V nadväznosti na zasadnutie pracovnej skupiny pre dopravu – intermodálne otázky a siete, ktoré sa 

uskutočnilo 19. júla 2011, delegáciám v prílohe zasielame návrh záverov Rady, ktorý o uvedenom 

predmete vypracovalo predsedníctvo.

_________________
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PRÍLOHA

Návrh záverov Rady o

oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu – EÚ a jej susedné regióny: obnovená 

koncepcia spolupráce v oblasti dopravy

RADA: 

1. VÍTA oznámenie Komisie „EÚ a jej susedné regióny: obnovená koncepcia spolupráce v 

oblasti dopravy“, v ktorom sa predkladajú opatrenia na posilnenie spolupráce v oblasti 

dopravy so susednými regiónmi, na ktoré sa vzťahuje politika rozširovania, ako aj európska 

susedská politika.

2. PRIPOMÍNA svoje závery o stratégii rozširovania prijaté 14. decembra 2010 i závery o 

novom prístupe EÚ k európskej susedskej politike prijaté 20. júna 2011 a ZDÔRAZŇUJE 

význam lepších dopravných spojení pri dosahovaní hlbšej hospodárskej integrácie a užšieho 

politického združovania so susediacimi regiónmi.

3. DOMNIEVA SA, že lepšie dopravné spojenia možno dosiahnuť užšou integráciou trhov a 

lepšou dopravnou infraštruktúrou, ktorými sa zabezpečí plynulá preprava osôb a efektívna 

preprava tovaru.

4. VÍTA plán, ktorý sa predložil prostredníctvom oznámenia Komisie týkajúceho sa rôznych 

druhov dopravy a ktorého cieľom je užšia integrácia trhov a lepšie infraštruktúrne spojenia.

5. UZNÁVA význam spolupráce so susediacimi regiónmi vo všetkých druhoch dopravy s 

cieľom zlepšiť ich bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu, environmentálne a sociálne aspekty a 

VÍTA opatrenia zamerané na rozšírenie Spoločného európskeho leteckého priestoru a oblasti 

„Blue Belt“ v námornej doprave, na zvýšenie interoperability železničných systémov a na 

uľahčenie prepravy tovaru a cestujúcich zjednodušením postupov pri prechode hraníc a 

administratívnych postupov pre železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu.
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6. PODČIARKUJE, že užšia integrácia medzi dopravnými trhmi EÚ a jej susedov závisí od vôle 

a pripravenosti každej jednotlivej krajiny, pričom je podmienená pokrokom susedných krajín 

v uplatňovaní noriem, ktoré sú podobné tým, ktoré EÚ uplatňuje v oblastiach ako bezpečnosť, 

bezpečnostná ochrana, životné prostredie a sociálne záležitosti.

7. ZDÔRAZŇUJE, že lepšie dopravné infraštruktúrne spojenia možno dosiahnuť vytvorením 

strategických dopravných infraštruktúrnych sietí a realizáciou prioritných projektov 

spoločného záujmu pre EÚ a jej susedné krajiny, ktorými sa prepojí transeurópska dopravná 

sieť s infraštruktúrou susedných krajín, a projektov, ktorými sa zlepšia regionálne spojenia.

8. PODČIARKUJE, že je dôležité využívať existujúce finančné zdroje na pomoc susedným 

krajinám v reformách, ktoré sú potrebné na dosiahnutie užšej integrácie trhov a lepších 

dopravných spojení s EÚ, ako napríklad investičný nástroj európskej susedskej politiky (NIF), 

ktoré môžu stimulovať financovanie z medzinárodných finančných inštitúcií pre prioritné 

infraštruktúrne projekty.

9. UZNÁVAJÚC medzinárodnú a cezhraničnú povahu dopravy SA DOMNIEVA, že lepšie 

dopravné spojenia medzi EÚ a jej susedmi možno najlepšie presadzovať v rámci viacstrannej 

platformy, na ktorej sa budú podieľať členské štáty EÚ a ich susedné krajiny.

10. BERIE NA VEDOMIE existujúcu, dobre zavedenú regionálnu spoluprácu v oblasti dopravy 

medzi EÚ a jej susedmi na západnom Balkáne a NABÁDA k ďalšiemu rozvoju dopravných 

spojení medzi EÚ a týmto regiónom.

11. NABÁDA EÚ, aby pokračovala v spolupráci v oblasti dopravy v rámci siete Euromed, na 

ktorej sa podieľajú jednotlivé zainsteresované strany vrátane Únie pre Stredozemie, a to s 

cieľom zabezpečiť efektívne dopravné toky.
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12. UZNÁVA, že je potrebná štruktúrovanejšia spolupráca s krajinami Východného partnerstva, a 

SO ZÁUJMOM OČAKÁVA vytvorenie skupiny odborníkov v oblasti dopravy v rámci 

Východného partnerstva a začiatok jej činnosti na ministerskej konferencii Východného 

partnerstva naplánovanej na 24. – 25. októbra 2011 v Krakove.

13. VYZÝVA Komisiu, aby pokročila v opatreniach uvedených v oznámení Komisie s cieľom 

dosiahnuť uvedené ciele.

______________


