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Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta
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Št. predl. Kom.: 12635/11 TRANS 212 MAR 98 AVIATION 184 MI 354 RELEX 760 

ECOFIN 507
Zadeva: Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu "EU in sosednje regije: 

prenovljeni pristop k prometnemu sodelovanju"
– osnutek sklepov Sveta

Po seji Delovne skupine za intermodalni promet in omrežja 19. julija 2011 vam v prilogi pošiljamo 

osnutek sklepov Sveta o navedeni temi, ki ga je predložilo predsedstvo.

________________________
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PRILOGA

Osnutek sklepov Sveta o

sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu "EU in sosednje regije: prenovljeni 

pristop k prometnemu sodelovanju"

SVET:

1. POZDRAVLJA Sporočilo Komisije "EU in sosednje regije: prenovljeni pristop k 

prometnemu sodelovanju", v katerem so predstavljeni ukrepi za okrepitev prometnega 

sodelovanja s sosednjimi regijami, kar hkrati spada v politiko širitve in evropsko sosedsko 

politiko;

2. OPOZARJA na svoje sklepe o strategiji širitve, sprejete 14. decembra 2010, in sklepe o 

novem pristopu EU k evropski sosedski politiki, sprejete 20. junija 2011, ter POUDARJA 

pomen boljših prometnih povezav za tesnejše gospodarsko povezovanje in politično 

združevanje s sosednjimi regijami;

3. MENI, da je mogoče prometne povezave izboljšati s tesnejšim povezovanjem trgov in boljšo 

prometno infrastrukturo, ki bo osebam olajšala potovanje in povečala učinkovitost prevoza 

blaga;

4. POZDRAVLJA načrt, predstavljen v sporočilu Komisije, v zvezi z različnimi vrstami 

prevoza, ki je namenjen tesnejšemu povezovanju trgov in boljšim infrastrukturnim 

povezavam;

5. SE ZAVEDA pomena sodelovanja s sosednjimi regijami pri vseh vrstah prevoza zaradi 

izboljšanja njihove varnosti, zaščite ter okoljske in družbene učinkovitosti ter POZDRAVLJA 

ukrepe za razširitev evropskega skupnega zračnega prostora in območja "modrega pasu" v 

pomorskem prometu, za povečanje interoperabilnosti železniških sistemov ter olajšanje 

prevoza potnikov in blaga s poenostavitvijo prehajanja meja in upravnih postopkov pri 

cestnem in železniškem prometu ter celinski plovbi;
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6. POUDARJA, da je tesnejše povezovanje med prevoznimi trgi EU in njenimi sosedami 

odvisno od volje in pripravljenosti posameznih držav za to povezovanje ter da je to pogoj za 

napredek sosednjih držav pri uporabi standardov, podobnih tistim, ki jih EU uporablja npr. na 

področjih varnosti, zaščite, okolja in socialnih zadev;

7. POUDARJA, da je mogoče prometne infrastrukturne povezave izboljšati z izvedbo omrežij 

strateške prometne infrastrukture in prednostnih projektov, ki so v skupnem interesu EU in 

sosednjih držav in ki povezujejo vseevropsko prometno omrežje z infrastrukturo sosednjih 

držav, ter projektov za izboljšanje regionalnih povezav;

8. OPOZARJA na pomen izkoriščanja obstoječih finančnih virov za spodbujanje sosednjih 

držav pri izpeljavi reform, potrebnih za tesnejše povezovanje trgov in izboljšanje prometnih 

povezav z EU, kot npr. Sklada za spodbujanje naložb v sosedstvo (NIF), prek katerih bi se 

sprostila sredstva iz mednarodnih finančnih ustanov za prednostne infrastrukturne projekte;

9. OB ZAVEDANJU mednarodne in čezmejne narave prometa MENI, da je mogoče izboljšanje 

prometnih povezav med EU in sosednjimi državami spodbuditi predvsem z večstranskim 

okvirom, ki bo povezal države članice EU in sosednje države;

10. UGOTAVLJA, da je regionalno prometno sodelovanje med EU in njenimi sosedami na 

Zahodnem Balkanu že utečeno in SPODBUJA nadaljnji razvoj prometnih povezav med EU in 

to regijo;

11. SPODBUJA EU, naj še naprej sodeluje v okviru evro-sredozemskega prometnega partnerstva, 

ki povezuje različne akterje, vključno z Unijo za Sredozemlje, da bi zagotovila učinkovit 

prometni pretok;
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12. SE ZAVEDA potrebe po bolj strukturiranem sodelovanju z državami vzhodnega partnerstva 

in Z ZADOVOLJSTVOM PRIČAKUJE ustanovitev Odbora vzhodnega partnerstva za 

promet na ministrski konferenci vzhodnega partnerstva, ki bo predvidoma 24. in 25. oktobra 

2011 v Krakovu;

13. POZIVA Komisijo, naj sprejme ukrepe iz sporočila Komisije, ki bodo omogočili uresničitev 

zgoraj navedenih ciljev.

________________________


