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ECOFIN 586
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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"
– Adopção de conclusões do Conselho

Introdução

1. Em 7 de Julho de 2011, o Conselho recebeu uma 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", que visa definir um quadro político 

renovado para promover melhores ligações de transportes nos países vizinhos da UE através 

de uma infra-estrutura de transportes melhorada e de uma maior integração do mercado.



14712/11 mam/EC/iam 2
DG C I C PT

2. Com vista a atingir o objectivo atrás referido, a Comunicação esboça mais de vinte medidas a 

curto e a longo prazo em todos os modos de transportes: transportes rodoviários, ferroviários, 

aéreos, marítimos e navegação interior. Em sintonia com o Livro Branco "Roteiro do espaço 

único europeu dos transportes" (doc. 8333/11), a cooperação com as regiões vizinhas deverá 

centrar-se na eliminação dos obstáculos aos transportes e na exploração de um sistema de 

transportes com normas elevadas de segurança, de protecção, sociais e ambientais, tanto no 

que diz respeito aos aspectos relativos à infra-estrutura como à integração no mercado. Neste 

contexto, a UE deverá aplicar um nível de diferenciação mais elevado no sector dos 

transportes, em função da ambição e disponibilidade de cada país para se integrar mais 

estreitamente com a UE.

Trabalhos realizados pelas instâncias preparatórias do Conselho

3. O Grupo dos Transportes – Questões Intermodais e Redes analisou a Comunicação acima 

referida e o projecto de conclusões do Conselho apresentado pela Presidência em diversas 

reuniões em Julho e Setembro de 2011.

4. O Comité de Representantes Permanentes analisou e subscreveu o projecto de conclusões na 

reunião de 28 de Setembro de 2011.

Próximas etapas

5. Convida-se o Conselho a, na sua reunião de 6 de Outubro de 2011, analisar e adoptar as 

conclusões que figuram em anexo ao presente relatório.
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ANEXO

Projecto de conclusões do Conselho sobre

a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:

"A UE e as regiões vizinhas: uma abordagem renovada em matéria de cooperação no

sector dos transportes"

O CONSELHO, 

1. CONGRATULA-SE com a Comunicação da Comissão "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 os passageiros e o transporte eficiente de 

mercadorias, tendo em conta a situação geográfica específica dos Estados-Membros;

4. 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;
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5. RECONHECE a importância de trabalhar em conjunto com as regiões vizinhas em relação a 

todos os modos de transporte, incluindo as operações multimodais, para melhorar a sua 

segurança, protecção e desempenho ambiental e social e CONGRATULA-SE com as acções 

dirigidas aos países terceiros, destinadas a alargar o Espaço Comum Europeu da Aviação, a 

prosseguir a eliminação dos obstáculos ao tráfico marítimo na Europa e à volta dela e a 

procurar um acesso não discriminatório aos portos, a aumentar a interoperabilidade dos 

sistemas ferroviários, a facilitar o transporte de passageiros e mercadorias através da 

simplificação dos procedimentos administrativos e alfandegários e de passagem das fronteiras 

para todos os modos de transporte;

6. SALIENTA que se podem conseguir melhores ligações 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, incluindo as auto-estradas do 

mar e o acesso aos nós multimodais, que liguem a rede transeuropeia de transportes às infra-

-estruturas dos países vizinhos, bem como de projectos que melhorem as redes regionais, e 

TOMA NOTA da necessidade de ter em conta, neste contexto, a próxima revisão das 

orientações da RTE-T; 

7. SUBLINHA a importância da utilização dos recursos financeiros existentes a fim de ajudar os 

países vizinhos a realizarem as reformas necessárias para conseguir 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 de transporte, sem prejuízo dos debates sobre o 

próximo quadro financeiro plurianual;

8. DESTACA a actual cooperação no sector dos transportes regionais entre a UE e os seus 

vizinhos dos Balcãs Ocidentais e ENCORAJA o reforço dessa cooperação através da 

participação dos Estados-Membros destinada a prosseguir o desenvolvimento de ligações de 

transportes entre a UE e essa região de maneira equilibrada;
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9. ENCORAJA a UE a prosseguir a cooperação no quadro da Euromed em matéria de 

transportes sob a égide da União para o Mediterrâneo, com o objectivo de promover projectos 

prioritários concretos já identificados no âmbito da rede transeuropeia de transportes e 

AGUARDA COM EXPECTATIVA uma segunda Conferência dos Ministros dos Transportes 

da Região Euromediterrânica;

10. RECONHECE a necessidade de uma cooperação mais estruturada com os países da Parceria 

Oriental num quadro eficiente e transparente e, nessa conformidade, AGUARDA COM 

EXPECTATIVA a criação de um painel 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;

11. RECONHECE a importância de outras formas de cooperação regional, bem como a 

cooperação com as instâncias internacionais ou no âmbito destas, e as estratégias regionais, 

que contribuem para melhorar as relações em matéria de transportes entre a UE e os seus 

Estados-Membros e todas as regiões vizinhas;

12. CONVIDA a Comissão a informar o Conselho sobre os progressos realizados nos referidos 

quadros de cooperação em matéria de transportes.


