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Inledning

1. Den 7 juli 2011 mottog rådet kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet 

EU och dess grannregioner: En ny strategi för transportsamarbete, som syftar till att 

fastställa en ny policyram för att främja bättre transportförbindelser i EU:s grannländer genom 

förbättrad transportinfrastruktur och närmare marknadsintegration.
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2. Med sikte på ovannämnda mål beskrivs i meddelandet över tjugo kort- och långsiktiga 

åtgärder inom alla transportsätt: väg, järnväg, luftfart, transporter till sjöss och på inre 

vattenvägar. I linje med vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde 

(dok. 8333/11) bör samarbetet med grannregionerna inriktas på att undanröja transporthindren 

och få till stånd ett transportsystem med höga standarder för säkerhet, trygghet, sociala 

aspekter och miljö, både när det gäller infrastruktur och marknadsintegration. Mot denna 

bakgrund bör EU tillämpa en högre differentieringsnivå inom transportsektorn, anpassad efter 

varje lands ambitioner och beredskap att närmare integreras med EU.

Arbete i rådets förberedande organ

3. Arbetsgruppen för intermodala transporter och transportnät behandlade ovannämnda 

meddelande och det utkast till rådet slutsatser som lades fram av ordförandeskapet vid ett 

flertal möten i juli och september 2011.

4. Coreper granskade utkastet till slutsatser vid sitt möte den 28 september 2011 och kunde 

godkänna det.

Nästa steg

4. Rådet uppmanas att studera och anta de slutsatser som bifogas denna rapport vid sitt möte den 

6 oktober 2011.

___________
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BILAGA

Utkast till rådets slutsatser om

kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet

EU och dess grannregioner: En ny strategi för transportsamarbete

RÅDET

1. VÄLKOMNAR kommissionens meddelande EU och dess grannregioner: En ny strategi för 

transportsamarbete och de föreslagna åtgärderna för att stärka transportsamarbetet med de 

grannregioner som omfattas av såväl utvidgningspolitiken som den europeiska 

grannskapspolitiken,

2. ERINRAR om sina slutsatser av den 14 december 2010 om utvidgningsstrategin och om 

slutsatserna av den 20 juni 2011 om EU:s nya strategi för den europeiska grannskapspolitiken 

och FRAMHÅLLER vikten av bättre transportförbindelser för ökad ekonomisk integration 

och närmare politisk associering med grannregionerna,

3. ANSER att bättre transportförbindelser kan uppnås genom förbättrad transportinfrastruktur 

och närmare marknadsintegration som säkrar smidigt resande för passagerare och effektiva 

godstransporter, med beaktande av medlemsstaternas specifika geografiska läge,

4. FRAMHÅLLER att närmare integration mellan EU:s och dess grannländers 

transportmarknader är beroende av varje enskilt lands vilja och beredskap och betingas av 

grannländernas framsteg i tillämpningen av standarder som är likvärdiga med dem som 

tillämpas i EU när det gäller säkerhet, trygghet, miljö och sociala frågor,
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5. ÄR MEDVETET OM vikten av samarbete med grannregioner inom alla transportsätt, 

inbegripet kombinerade transporter, för att förbättra deras säkerhet, trygghet och miljömässiga 

och sociala prestanda och VÄLKOMNAR de åtgärder riktade till tredjeländer som syftar till 

att utvidga det gemensamma europeiska luftfartsområdet, ytterligare undanröja hinder för 

sjöfarten i och omkring Europa och åstadkomma icke-diskriminerande tillträde till hamnar, 

öka järnvägssystemens driftskompatibilitet samt underlätta transport av gods och passagerare 

genom att effektivisera förfarandena för gränsövergångar, administrativa förfaranden och 

tullförfaranden för alla transportsätt,

6. BETONAR att infrastrukturförbindelserna för transport kan förbättras genom förverkligande 

av strategiska nät för transportinfrastruktur och prioriterade projekt av gemensamt intresse för 

EU och grannländerna, inbegripet sjömotorvägar och knutpunkter för kombinerade 

transporter, vilka binder samman det transeuropeiska transportnätet med grannländernas 

infrastruktur och med projekt som förbättrar de regionala näten, och NOTERAR att den 

kommande översynen av riktlinjerna för transeuropeiska transportnät måste beaktas,

7. FRAMHÅLLER vikten av att använda befintliga ekonomiska resurser för att hjälpa 

grannländerna att göra de reformer som krävs för att uppnå bättre transportförbindelser med 

EU, såsom investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken, som kan utnyttja finansiering 

från internationella finansinstitut för prioriterade transportinfrastrukturprojekt, utan att det 

föregriper diskussionerna om nästa fleråriga budgetram,

8. FRAMHÅLLER det befintliga regionala transportsamarbetet mellan EU och dess grannländer 

på västra Balkan och UPPMUNTRAR till förstärkning av detta samarbete med deltagande av 

medlemsstaterna för att på ett välbalanserat sätt vidareutveckla transportförbindelserna mellan 

EU och denna region,
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9. UPPMANAR EU att fortsätta sitt samarbete inom Europa–Medelhavsramen för transport 

under överinseende av unionen för Medelhavsområdet, i syfte att främja konkreta prioriterade 

projekt som redan fastställts inom transportnätet i Medelhavsområdet, och SER FRAM 

EMOT en andra konferens med Europa– Medelhavsområdets transportministrar,

10. ÄR MEDVETET OM behovet av ett mer strukturerat samarbete med länderna i det östliga 

partnerskapet inom en effektiv och öppen ram och SER därför FRAM EMOT inrättandet av 

en transportpanel för det östliga partnerskapet och dess lansering vid det östliga 

partnerskapets ministerkonferens den 24–25 oktober 2011 i Krakow,

11. ÄR MEDVETET OM vikten av andra former av regionalt samarbete, liksom samarbete med 

eller inom internationella forum och regionala strategier, vilka bidrar till eller förbättrar 

transportförbindelserna mellan EU och dess medlemsstater och samtliga grannregioner,

12. UPPMANAR kommissionen att rapportera till rådet om framstegen inom dessa ramar för 

transportsamarbete.

________________________


