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ECOFIN 507
Assunto: Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu intitulada: "A 

UE e as regiões vizinhas: uma abordagem renovada em matéria de cooperação no 
sector dos transportes"
– Projecto de conclusões do Conselho

Na sequência da reunião do Grupo dos Transportes – Questões Intermodais e Redes de 19 de Julho

de 2011, envia-se em anexo, à atenção das delegações, um projecto de conclusões do Conselho 

apresentado pela Presidência sobre o assunto em epígrafe.
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ANEXO

Projecto de conclusões do Conselho sobre

a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu intitulada:

"A UE e as regiões vizinhas: uma abordagem renovada em matéria de cooperação 

no sector dos transportes"

O CONSELHO, 

1. SAÚDA a comunicação da Comissão intitulada: "A UE e as regiões vizinhas: uma abordagem 

renovada em matéria de cooperação no sector dos transportes", que propõe acções para 

reforçar a cooperação no sector dos transportes com as regiões vizinhas abrangidas quer pela 

política do alargamento quer pela Política Europeia de Vizinhança;

2. RECORDA as suas conclusões sobre a estratégia de alargamento, adoptadas em 

14 de Dezembro de 2010, bem como as conclusões sobre a nova orientação da UE para a 

Política Europeia de Vizinhança, adoptadas em 20 de Junho de 2011, e SALIENTA a 

importância de dispor de melhores ligações de transporte para realizar uma integração 

económica mais aprofundada e uma associação política mais estreita com as regiões vizinhas;

3. CONSIDERA que se podem conseguir melhores ligações de transporte através de uma 

integração mais estreita do mercado e de melhores infra-estruturas de transportes que 

assegurem a facilidade das viagens para as pessoas e o transporte eficiente de mercadorias;

4. SAÚDA o plano apresentado na comunicação da Comissão relacionado com os diferentes 

modos de transporte tendo em vista uma integração mais estreita do mercado e melhores 

conexões das infra-estruturas;

5. RECONHECE a importância de trabalhar em conjunto com as regiões vizinhas em relação a 

todos os modos de transporte para melhorar a sua segurança, protecção e desempenho 

ambiental e social e CONGRATULA-SE com as acções destinadas a alargar o Espaço 

Comum Europeu da Aviação, a "cintura azul" nos transportes marítimos, a aumentar a 

interoperabilidade dos sistemas ferroviários, a facilitar o transporte de pessoas e mercadorias 

através da simplificação dos procedimentos administrativos e de passagem das fronteiras para 

os transportes rodoviários, ferroviários e para a navegação interior;
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6. SUBLINHA que uma maior integração do mercado de transportes da UE e dos seus vizinhos 

depende da vontade e da disponibilidade de cada país para o fazer e está condicionada pelos 

progressos realizados pelos países vizinhos na aplicação de normas idênticas às da UE em 

domínios como a segurança, a protecção, o ambiente e os aspectos sociais;

7. SALIENTA que se podem conseguir melhores conexões de infra-estruturas de transportes 

através da implementação de redes estratégicas de infra-estruturas de transporte e de projectos 

prioritários de interesse comum para a UE e os países vizinhos, que liguem a rede 

transeuropeia de transportes às infra-estruturas dos países vizinhos e a projectos que 

melhorem as ligações regionais;

8. SUBLINHA a importância da utilização dos recursos financeiros existentes para ajudar os 

países vizinhos a realizarem as reformas necessárias, tendo em vista uma maior integração do 

mercado e melhores ligações de transportes com a UE, tais como o Fundo de Investimento da 

Política de Vizinhança que possam alavancar o financiamento proveniente de instituições 

financeiras internacionais para os projectos prioritários de infra-estruturas;

9. RECONHECENDO embora a natureza internacional e transfronteiras dos transportes, 

CONSIDERA que a melhor maneira de promover melhores conexões de transporte entre a 

UE e os seus vizinhos consiste em actuar num quadro multilateral que congregue os Estados-

-Membros da UE e os países vizinhos;

10. REGISTA a actual cooperação adequadamente estabelecida no sector dos transportes 

regionais entre a UE e os seus vizinhos dos Balcãs Ocidentais e ENCORAJA o 

desenvolvimento de ligações de transporte entre a UE e essa região;

11. ENCORAJA a UE a prosseguir a cooperação em matéria de transportes no quadro da 

Euromed, congregando as várias partes envolvidas, incluindo a União para o Mediterrâneo,

com o objectivo de assegurar a eficiência dos fluxos de trânsito;
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12. RECONHECE a necessidade de uma cooperação mais estruturada com os países da Parceria 

Oriental e AGUARDA COM EXPECTATIVA a criação de um Grupo de Peritos em matéria 

de transportes da Parceria Oriental e o seu lançamento na conferência ministerial da Parceria 

Oriental agendada para 24-25 de Outubro de 2011 em Cracóvia;

13. CONVIDA a Comissão a levar por diante as acções enunciadas na sua comunicação para se 

atingirem os objectivos atrás referidos.


