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

prenovljeni pristop k prometnemu sodelovanju"
– sprejetje sklepov Sveta

Uvod

1. Svet je 7. julija 2011 prejel sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu "EU in 

sosednje regije: prenovljeni pristop k prometnemu sodelovanju", s katerim naj bi začrtali 

prenovljen politični okvir za spodbujanje boljših prometnih povezav v soseščini EU z boljšo 

prometno infrastrukturo in tesnejšim povezovanjem trgov.
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2. V sporočilu je za uresničitev tega začrtanih več kot dvajset kratkoročnih in dolgoročnih 

ukrepov za vse vrste prevoza, tj. za cestni, železniški, letalski in pomorski promet ter celinsko 

plovbo. V skladu z belo knjigo "Načrt za enotni evropski prometni prostor" (dok. 8333/11) 

naj bi se sodelovanje s sosednjimi regijami usmerilo na odstranjevanje ovir za promet in na 

izvajanje prometnega sistema z visokimi standardi za varnost, zaščito, socialo in okolje z 

vidika infrastrukture in tudi povezovanja trgov. V tem okviru naj bi EU uporabila večjo 

stopnjo diferenciacije v prometnem sektorju glede na težnje posameznih držav in njihovo 

pripravljenost na tesnejše povezovanje z EU.

Delo v pripravljalnih telesih Sveta

3. Delovna skupina za intermodalni promet in omrežja je julija in septembra 2011 na več 

sestankih obravnavala zadevno sporočilo in osnutek sklepov Sveta, ki ga je predložilo 

predsedstvo.

4. Odbor stalnih predstavnikov je osnutek sklepov preučil na seji 28. septembra 2011 in ga tudi 

potrdil.

Nadaljnji koraki

5. Svet naj preuči in sprejme sklepe, priložene temu poročilu, na seji 6. oktobra 2011.

________________________
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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 z boljšo prometno infrastrukturo in s 

tesnejšim povezovanjem trgov, s čimer se ob upoštevanju posebnega geografskega položaja 

držav članic potnikom olajša potovanje ter poveča učinkovitost prevoza blaga;

4. POUDARJA, da je tesnejše povezovanje prevoznih trgov EU in njenih sosed odvisno od volje 

in pripravljenosti posameznih držav za to povezovanje, ki pa je poleg tega pogojeno z 

napredkom sosednjih držav pri uporabi standardov, enakovrednih standardom EU na 

področjih, kot so varnost, zaščita, okolje in socialne zadeve;
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5. SE ZAVEDA pomena sodelovanja s sosednjimi regijami pri vseh vrstah prevoza, vključno z 

multimodalnimi prevozi, zaradi izboljšanja njihove varnosti, zaščite ter okoljske in družbene 

učinkovitosti ter POZDRAVLJA ukrepe v zvezi s tretjimi državami za razširitev skupnega 

evropskega zračnega prostora, nadaljnje odpravljanje ovir za pomorski promet v Evropi 

in okoli nje ter za nediskriminacijski dostop do pristanišč, povečanje interoperabilnosti 

železniških sistemov, olajšanje prevoza potnikov in blaga s poenostavitvijo prehajanja meja 

ter upravnih in carinskih postopkov pri vseh vrstah prevoza;

6. POUDARJA, da je mogoče prometne infrastrukturne povezave izboljšati z vzpostavitvijo 

omrežij strateške prometne infrastrukture in izvajanjem prednostnih projektov, ki so v 

skupnem interesu EU in sosednjih držav, vključno z morskimi avtocestami in dostopom do 

multimodalnih vozlišč, in ki povezujejo vseevropsko prometno omrežje z infrastrukturo 

sosednjih držav, ter projektov za izboljšanje regionalnih omrežij, in UGOTAVLJA, da je 

treba v zvezi s tem upoštevati prihodnjo revizijo smernic TEN-T; 

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

držav pri izpeljavi reform, potrebnih za izboljšanje prometnih povezav z EU, kot npr. Sklada

za spodbujanje naložb v sosedstvo (NIF), prek katerih bi se lahko sprostila sredstva iz 

mednarodnih finančnih ustanov za prednostne prometne infrastrukturne projekte, ne da bi to 

vplivalo na razprave o naslednjem večletnem finančnem okviru;

8. IZPOSTAVLJA obstoječe regionalno prometno sodelovanje med EU in njenimi sosedami na 

Zahodnem Balkanu ter SPODBUJA h krepitvi tega sodelovanja ob zavzemanju držav članic 

za nadaljnji uravnotežen razvoj prometnih povezav med EU in to regijo;
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9. SPODBUJA EU, naj še naprej sodeluje v okviru evro-sredozemskega prometnega partnerstva 

pod okriljem Unije za Sredozemlje, da bi spodbudili konkretne prednostne projekte, že 

določene v povezavi z vsesredozemskim prometnim omrežjem, in Z ZANIMANJEM 

PRIČAKUJE drugo konferenco ministrov za promet iz evro-sredozemske regije;

10. SE ZAVEDA potrebe po bolj strukturiranem sodelovanju z državami vzhodnega partnerstva 

znotraj učinkovitega in preglednega okvira ter Z ZADOVOLJSTVOM PRIČAKUJE 

ustanovitev Odbora vzhodnega partnerstva za promet na ministrski konferenci vzhodnega 

partnerstva, ki bo predvidoma 24. in 25. oktobra 2011 v Krakovu;

11. PRIZNAVA pomen drugih oblik regionalnega sodelovanja ter sodelovanja z mednarodnimi 

forumi in delovanja znotraj njih ter pomen regionalnih strategij, s katerimi se prispeva k 

boljšim odnosom na področju prometa med EU in njenimi državami članicami ter vsemi 

sosednjimi regijami;

12. POZIVA Komisijo, naj Svetu poroča o napredku, doseženem pri teh okvirih za sodelovanje 

na področju prometa.

________________________


