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– Conclusões do Conselho

Enviam-se em anexo, à atenção das delegações, as conclusões sobre a Política Europeia de 

Vizinhança adoptadas pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros em 20 de Junho de 2011.
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ANEXO

Conclusões do Conselho sobre a Política Europeia de Vizinhança

1. Congratulando-se com a publicação da comunicação conjunta sobre uma nova estratégia para 

uma vizinhança em mutação, de 25 de Maio de 2011, o Conselho agradece à Alta 

Representante e à Comissão esta resposta que deram ao seu convite de 26 de Julho de 2010 

para que se desse início a uma reflexão sobre a prossecução da PEV. O Conselho saúda 

igualmente as consultas que foram realizadas com vista à comunicação conjunta.

2. A nova abordagem da UE assentará numa responsabilização mútua e num compromisso 

comum para com os valores universais da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais, bem como do Estado de direito. A parceria entre 

a UE e cada um dos seus vizinhos reflectirá as respectivas necessidades, capacidades e 

objectivos de reforma, e basear-se-á na co-responsabilização e na diferenciação. A referida 

parceria poderá conduzir os países que desejem ir mais além, e que para tal tenham 

capacidade, a uma associação política mais estreita e a uma integração económica progressiva 

no mercado interno da UE. Os Planos de Acção e documentos equivalentes serão utilizados 

com maior eficácia graças à concentração num número limitado de prioridades com uma 

visão mais clara da calendarização das acções e com objectivos mais claros e critérios de 

referência mais precisos, e serão prosseguidos sob uma orientação política mais estreita. Esta 

metodologia ajudará os parceiros a estabelecer a ordem de prioridade das reformas e permitirá 

ligar melhor os objectivos estratégicos à programação da ajuda.
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3. O Conselho concorda com a necessidade de prestar mais apoio aos parceiros empenhados na 

construção de democracias sólidas e duradouras, de apoiar o desenvolvimento económico 

inclusivo e de reforçar as dimensões oriental e meridional da PEV, designadamente nas 

esferas da democracia, dos direitos humanos e do Estado de direito. Realça que tanto o 

fortalecimento da cooperação política como o estreitamento da integração económica e a 

intensificação do apoio da UE irão depender dos progressos realizados na via das reformas, 

serão adaptados às necessidades dos parceiros dispostos a empreender reformas e a 

desenvolver uma cooperação efectiva com a UE em todos os domínios pertinentes, e poderão 

ser revistos no caso de as reformas não serem concretizadas. Estes princípios aplicar-se-ão de 

igual forma a todos os parceiros da PEV. O Conselho convida a Alta Representante e a 

Comissão a conceberem os mecanismos e os instrumentos adequados para atingir estes 

objectivos.

4. O Conselho vê com agrado o destaque dado na comunicação conjunta à parceria com as 

sociedades. Convida a Alta Representante e a Comissão a apresentarem propostas concretas 

para apoiar a sociedade civil mediante, designadamente, a criação de um Fundo Europeu para 

a Democracia e de uma Facilidade de Apoio à Sociedade Civil, e a conceberem novas formas 

de apoio da UE ao desenvolvimento e ao funcionamento de democracias sólidas e duradouras

nos países vizinhos, em total consonância com os instrumentos e estruturas já existentes.
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5. Reconhecendo os benefícios económicos que advêm do incremento do comércio de bens e 

serviços, o potencial de maiores fluxos de investimento e a importância da integração 

económica progressiva no mercado interno da UE, o Conselho dá o seu apoio a que a UE 

continue nessa via de integração criando zonas de comércio livre abrangentes e aprofundadas 

(ZCLAA) com os parceiros da PEV, como se propõe na comunicação conjunta, logo que 

estejam reunidas as condições necessárias. O lançamento das negociações de ZCLAA implica 

a adesão à OMC e uma meticulosa preparação com base nas recomendações mais 

importantes. O Conselho espera que avance rapidamente o processo de negociação de uma 

ZCLAA em curso com a Ucrânia, e toma nota dos progressos significativos feitos por alguns 

dos outros parceiros orientais para cumprirem essas recomendações. Congratula-se por terem 

hoje sido adoptadas as directrizes de negociação de uma ZCLAA com a República da 

Moldávia. No que toca ao Sul do Mediterrâneo, o Conselho encoraja as iniciativas destinadas 

a intensificar as relações de comércio e de investimento com os parceiros empenhados em 

reformas democráticas e económicas. Para o efeito, o Conselho convida a Comissão a 

apresentar recomendações para que lhe sejam dadas directrizes de negociação de ZCLAA 

com determinados parceiros do Sul do Mediterrâneo. O Conselho dá o seu acordo a que, no 

contexto das negociações – em curso ou futuras –, a UE procure aumentar as oportunidades 

de acesso aos mercados, alargando inclusivamente as concessões comerciais nos casos 

apropriados e tendo em conta as circunstâncias específicas de cada país parceiro.

6. Uma mobilidade devidamente gerida das pessoas é crucial para o entendimento mútuo, as 

relações comerciais e o crescimento económico, tanto na UE como nos países parceiros. 

Recordando a declaração do Conselho Europeu de 11 de Março de 2011 e as conclusões do 

Conselho (Justiça e Assuntos Internos) de 9 de Junho de 2011, o Conselho convida a 

Comissão a prosseguir e intensificar o trabalho com os parceiros neste domínio, com base da 

Abordagem Global das Migrações. A UE irá preparar o lançamento dos processos de 

negociação de parcerias para a mobilidade com um primeiro grupo de países – Marrocos, a 

Tunísia e o Egipto –, conforme proposto pela Comissão na sua comunicação de 25 de Maio 

de 2011. A UE procurará aproveitar ao máximo as potencialidades do Código de Vistos 

da UE para viajantes de boa fé entre a UE e todos os parceiros. Em conformidade com as 

conclusões do Conselho JAI de 9 e 10 de Junho, a UE irá ponderar a possibilidade de lançar, 

caso a caso, acordos de readmissão e de facilitação de vistos com parceiros meridionais, e o 

envolvimento da UE dependerá, nomeadamente, de uma cooperação eficaz contra a migração 

ilegal, inclusivamente em matéria de readmissão e de gestão das fronteiras.
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Recordando as suas conclusões sobre a Parceria Oriental de 25 de Outubro de 2010, a UE 

procurará concluir as negociações de uma parceria para a mobilidade com a Arménia, bem 

como lançar as negociações de acordos de facilitação de vistos em paralelo com acordos de 

readmissão com a Bielorrússia, em benefício da população em geral, e também com a 

Arménia e o Azerbaijão. O Conselho congratula-se com a entrada em vigor dos acordos de 

facilitação de vistos e de readmissão com a Geórgia. O Conselho acolhe favoravelmente os 

relatórios intercalares sobre a implementação dos Planos de Acção da Ucrânia e da República 

da Moldávia sobre a liberalização do regime de vistos, que poderão servir de modelo aos 

outros parceiros orientais tendo em conta a especificidade e os progressos de cada país, em 

consonância com a declaração de Praga e as conclusões do Conselho subsequentes.

7. O Conselho convida a Alta Representante e a Comissão a implementarem as propostas da 

comunicação para a cooperação sectorial em estreita colaboração com outras iniciativas 

existentes na vizinhança. A UE irá igualmente facilitar a participação dos países parceiros nos 

seus programas e organismos.

8. O apoio financeiro significativamente reforçado (até 1242 milhões de euros), que visa 

satisfazer as necessidades urgentes e responder aos novos desafios e transformações em curso 

na vizinhança, será decidido de acordo com os procedimentos orçamentais habituais e sem 

prejuízo, nomeadamente, do quadro financeiro plurianual. O Conselho aguarda com 

expectativa a correspondente proposta da Comissão à autoridade orçamental. Os recursos em 

causa devem ser atribuídos consoante as necessidades dos países parceiros, a sua prontidão 

para encetar reformas e os seus progressos na via de uma democracia sólida e duradoura, tal 

como definido na comunicação. O Conselho solicita à Comissão que, em concertação com 

o BEI, estude a forma de reforçar as operações de capitais de risco na vizinhança, tendo em 

conta os princípios da boa gestão orçamental. O Conselho sublinha também a necessidade de 

rever as prioridades dos recursos existentes, e reafirma o seu apoio ao aumento dos 

empréstimos do BEI. O Conselho reafirma, além disso, o seu apoio ao alargamento da área de 

operações do BERD aos parceiros meridionais empenhados na transição democrática e apela 

aos outros principais doadores e instituições financeiras internacionais para que contribuam 

para este esforço.
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9. No contexto da abordagem reforçada para a PEV, o Conselho aguarda com expectativa a 

proposta da Comissão tendente a estabelecer, ao abrigo do próximo quadro financeiro 

plurianual, um novo Instrumento Europeu de Vizinhança que assente numa programação 

simplificada, que seja cada vez mais centrado nas políticas e preveja uma maior diferenciação 

com base na abordagem "mais em troca de mais" (incluindo a flexibilidade necessária para 

uma maior orientação dos recursos de acordo com o desempenho e as necessidades das 

reformas), e que traduza o novo nível de ambição da política. O novo instrumento irá também 

apoiar a cooperação regional e a cooperação transfronteiriça na fronteira externa da UE e, a 

este respeito, o Conselho sublinha igualmente a importância de mecanismos flexíveis para 

uma implementação eficaz. O Conselho voltará a debruçar-se sobre estas questões no âmbito 

dos debates respeitantes ao próximo quadro financeiro plurianual.

10. O Conselho aguarda com expectativa a Cimeira da Parceria Oriental que terá lugar em 

Varsóvia, a 29 e 30 de Setembro de 2011, com o objectivo de reforçar as relações entre a UE 

e os parceiros orientais. A Parceria Oriental visa acelerar a associação política e a integração 

económica, conforme previsto na Declaração Conjunta da Cimeira da Parceria Oriental de 

Praga, de 7 de Maio de 2009, com base nos princípios comuns da liberdade, democracia, 

respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, e no Estado de direito. Estes 

valores são respeitados por todos os Estados-Membros da União Europeia. O Conselho 

reconhece as aspirações europeias e a opção europeia de alguns parceiros. O Conselho 

também convida a Alta Representante e a Comissão a proporem um roteiro para a 

implementação da Parceria Oriental, que assente nos resultados da Cimeira e tenha em conta a 

ulterior implementação de iniciativas emblemáticas e projectos concretos, e que integre 

propostas tendentes a intensificar a cooperação regional.

11. O Conselho sublinha a importância da União para o Mediterrâneo (UPM), que complementa 

as relações bilaterais entre a UE e os parceiros meridionais e que deve ser intensificada para 

permitir organizar uma cooperação regional eficaz e orientada para os resultados graças a 

projectos concretos. O Conselho saúda a nomeação de Youssef Amrani para o cargo de 

Secretário-Geral da UPM. O Conselho reafirma o seu apoio ao Secretariado da UPM, que 

deverá funcionar como catalisador, congregando os Estados, o BEI, as instituições financeiras 

internacionais e o sector privado em torno de projectos concretos de importância estratégica e 

apoiando a criação de emprego, a inovação e o crescimento em toda a região.
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12. A PEV terá que estar à altura dos novos desafios que se levantam na vizinhança meridional. 
Os processos de transição poderão ser longos e difíceis; não obstante, o Conselho sublinha o 
firme compromisso da UE e dos Estados-Membros em acompanhar e apoiar os esforços 
concretos da parte dos governos verdadeiramente empenhados em reformas políticas e 
económicas, bem como da parte das sociedades civis. A este respeito, o Conselho incentiva a 
Alta Representante e a Comissão a assegurarem que a implementação em curso da 
comunicação de 8 de Março sobre uma "parceria para a democracia e a prosperidade 
partilhada com o Sul do Mediterrâneo", em consonância com as conclusões do Conselho 
Europeu correspondentes, tenha em conta a nova abordagem definida na nova estratégia para 
uma vizinhança em mutação. O Conselho congratula-se por ter sido criado pela Alta 
Representante o Grupo de Missão para o Sul do Mediterrâneo, que irá intensificar os esforços 
da UE no sentido de promover um apoio internacional coerente ao fortalecimento da 
democracia e ao desenvolvimento económico inclusivo na região do Mediterrâneo. 
Congratula-se também com a proposta da Alta Representante tendente à nomeação de 
um REUE para a região do Sul do Mediterrâneo, e salienta que este REUE deverá entrar em 
funções o mais rapidamente possível. O Conselho saúda a Parceria de Deauville e o apoio 
do G8 aos países em transição democrática.

13. O Conselho incentiva a Alta Representante e a Comissão a aproveitarem as oportunidades 
proporcionadas pelo Tratado de Lisboa para reforçar a participação da UE na resolução dos 
conflitos prolongados, tendo em conta os formatos existentes, e a colaborarem para melhorar 
a segurança regional na nossa vizinhança, fazendo uma utilização conjunta da Política Externa 
e de Segurança Comum e demais instrumentos da UE. Apela aos países parceiros para que 
redobrem esforços no sentido da resolução dos conflitos e utilizem o melhor possível o apoio 
da UE.

14. O Conselho acorda em que os Estados-Membros devem complementar e reforçar o apoio 
da UE no contexto da Política Europeia de Vizinhança com programas nacionais de apoio, 
garantindo ao mesmo tempo uma estreita coordenação. Incentiva também a Comissão 
Europeia a intensificar a coordenação com outros doadores e instituições financeiras 
internacionais.

15. O Conselho aguarda com expectativa a implementação da nova estratégia para uma 
vizinhança em mutação, e solicita à Alta Representante e à Comissão que o informem a este 
respeito em 2012.


