
14712/11 ada/MR/js 1
DG C I C LIMITE    SK

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 29. septembra 2011 (30.09)
(OR. en)

14712/11

TRANS 249
MAR 119
AVIATION 217
MI 449
RELEX 962
ECOFIN 629

SPRÁVA
Od: Generálny sekretariát
Komu: Rada
Č. predch. dok.: 14269/11 TRANS 240 MAR 112 AVIATION 209 MI 430 RELEX 909

ECOFIN 586
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
– prijatie záverov Rady

Úvod

1. Rada 7. júla 2011 dostala oznámenie Komisie adresované Európskemu parlamentu a Rade 

s názvom EÚ a jej susedné regióny: obnovená koncepcia spolupráce v oblasti dopravy, 

ktorého cieľom je stanoviť obnovený rámec politiky na podporu lepších dopravných spojení 

v susedstve EÚ prostredníctvom lepšej dopravnej infraštruktúry a užšej integrácie trhu.
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2. V oznámení sa v záujme dosiahnutia uvedeného cieľa uvádza viac ako dvadsať krátkodobých 

i dlhodobých opatrení, ktoré sa vzťahujú na všetky druhy dopravy, t. j. cestnú, železničnú, 

leteckú, námornú a vnútrozemskú lodnú dopravu. V súlade s bielou knihou s názvom Plán 

jednotného európskeho dopravného priestoru (8333/11) by sa spolupráca so susednými 

regiónmi mala sústrediť na odstránenie prekážok v doprave a na prevádzkovanie dopravného 

systému s vysokými normami v oblasti bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany, ako aj s 

vysokými sociálnymi a environmentálnymi normami, pokiaľ ide o aspekty infraštruktúry 

a integrácie trhu. V tejto súvislosti by EÚ mala v odvetví dopravy uplatňovať vyššiu úroveň 

diferenciácie, ktorá by závisela od ambícií jednotlivých krajín a od ich pripravenosti na užšiu 

integráciu s EÚ.

Práca vykonaná v prípravných orgánoch Rady

3. Pracovná skupina pre dopravu – intermodálne otázky a siete preskúmala uvedené oznámenie 

aj návrh záverov Rady, ktorý predložilo predsedníctvo, na viacerých zasadnutiach v júli 

a septembri 2011.  

4. Výbor stálych predstaviteľov preskúmal návrh záverov na svojom zasadnutí 28. septembra 

2011 a schválil ho.

Ďalší postup

5. Rada sa týmto vyzýva, aby na svojom zasadnutí 6. októbra 2011 preskúmala a prijala závery 

uvedené v prílohe k tejto správe.

_________________
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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 lepšou dopravnou 

infraštruktúrou a užšou integráciou trhov, ktorými sa zabezpečí plynulá preprava cestujúcich 

a efektívna preprava tovaru, pričom sa zohľadní osobitná geografická situácia členských 

štátov.

4. 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 rovnocenných s normami, ktoré uplatňuje EÚ v oblastiach ako 

bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, životné prostredie a sociálne záležitosti.
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5. UZNÁVA význam spolupráce so susediacimi regiónmi vo všetkých druhoch dopravy vrátane 

multimodálnych operácií s cieľom zlepšiť ich bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu, 

environmentálne a sociálne aspekty a VÍTA opatrenia vo vzťahu k tretím krajinám zamerané 

na rozšírenie Spoločného európskeho leteckého priestoru, ďalšie odstraňovanie prekážok v 

námornej doprave v Európe a okolo nej, ako aj opatrenia zamerané na nediskriminačný 

prístup k prístavom, zvýšenie interoperability železničných systémov a uľahčenie prepravy 

cestujúcich a tovaru zjednodušením postupov pri prechode hraníc a administratívnych a 

colných postupov pre všetky druhy dopravy.

6. 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 vrátane námorných diaľnic a prístupu 

k multimodálnym uzlom, ktorými sa prepojí transeurópska dopravná sieť s infraštruktúrou 

susedných krajín, a projektov, ktorými sa zlepšia regionálne siete, a BERIE NA VEDOMIE, 

že je potrebné v tejto súvislosti zohľadniť nadchádzajúcu revíziu usmernení pre transeurópsku 

dopravnú sieť. 

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

krajinám v reformách, ktoré sú potrebné na dosiahnutie lepších dopravných spojení s EÚ, ako 

napríklad investičný nástroj európskej susedskej politiky (NIF), ktoré môžu stimulovať 

financovanie z medzinárodných finančných inštitúcií pre prioritné projekty v oblasti

dopravnej infraštruktúry, a to bez toho, aby tým boli dotknuté rokovania o budúcom 

viacročnom finančnom rámci.

8. VYZDVIHUJE existujúcu regionálnu spoluprácu v oblasti dopravy medzi EÚ a jej susedmi 

na západnom Balkáne a NABÁDA k posilneniu tejto spolupráce zabezpečením zapojenia 

členských štátov s cieľom dosiahnuť ďalší vyvážený rozvoj dopravných spojení medzi EÚ 

a týmto regiónom.
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9. NABÁDA EÚ, aby pod záštitou Únie pre Stredozemie pokračovala v spolupráci v oblasti 

dopravy v rámci siete Euromed, a to s cieľom podporovať konkrétne prioritné projekty, ktoré 

sa už určili v rámci dopravnej siete v Stredozemí, a SO ZÁUJMOM OČAKÁVA druhú 

konferenciu ministrov dopravy euro-stredozemského regiónu.

10. UZNÁVA, že je potrebná štruktúrovanejšia spolupráca s krajinami Východného partnerstva 

v rámci efektívneho a transparentného rámca, a preto 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.

11. UZNÁVA význam iných foriem regionálnej spolupráce, ako aj spolupráce s medzinárodnými 

fórami a regionálnymi stratégiami alebo v rámci nich, ktorými sa prispieva k zlepšeniu 

vzťahov v oblasti dopravy medzi EÚ a jej členskými štátmi a všetkými susednými regiónmi.

12. VYZÝVA Komisiu, aby Rade podala správu o pokroku dosiahnutom v uvedených rámcoch 

spolupráce v oblasti dopravy.

_________________


