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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o conceito de estratégias macrorregionais, que, com base na 
experiência das atuais macrorregiões, pode incentivar o desenvolvimento de sinergias e de 
políticas coordenadas entre a União Europeia, os Estados-Membros envolvidos, os 
candidatos à adesão à UE, os países terceiros, as regiões e as autoridades locais, 
promovendo o crescimento sustentável, a criação de emprego, a segurança e proteção do 
ambiente, através do desenvolvimento de projetos de cooperação territorial em áreas que 
partilham características geográficas, históricas e culturais comuns, tendo em vista 
enfrentar os desafios comuns identificados através de um processo ascendente 
("bottom-up"), evitando uma abordagem aleatória e a incoerência; exorta também à 
obtenção de mais efeitos de sinergia entre as diferentes estratégias macrorregionais;

2. Solicita uma solução de financiamento a mais longo prazo para as estratégias 
macrorregionais, no quadro do orçamento da UE, com vista ao financiamento de ações 
não abrangidas pela Política de Coesão, ou seja, cooperação com países terceiros; faz 
notar que as experiências resultantes da estratégia do Mar Báltico revelam, além disso, 
uma necessidade de «capital de arranque» para o planeamento e a preparação de projetos 
de apoio à estratégia;

3. Insta a Comissão e o Conselho a terem em conta as estratégias macrorregionais da União 
Europeia quando forem tomadas decisões sobre as dotações orçamentais como, por 
exemplo, as dotações relativas aos fundos de coesão e estruturais, à investigação e ao 
desenvolvimento e, em particular, à cooperação regional; exorta, além disso, a Comissão e 
o Conselho a avaliarem a necessidade de financiamento direto para as estratégias 
macrorregionais, de modo a garantir o sucesso da execução;

4. Sublinha, face aos inúmeros desafios económicos, sociais e ambientais que todas as 
regiões da bacia do Mediterrâneo enfrentam como elemento principal do seu património, o 
interesse da criação de uma macrorregião para o Mediterrâneo, quer para toda a região, 
quer sob a forma de sub-regiões coerentes, como é o caso das iniciativas emergentes 
Adriático-Jónicas, tendo em vista abordar as áreas-chave em que as sinergias, as parcerias 
e a cooperação regional devem ser reforçadas, a fim de criar um crescimento sustentável 
na região do Mediterrâneo;

5. Realça que a estratégia macrorregional Adriático-Jónica constitui um fator significativo de 
reconciliação entre os territórios dos Balcãs Ocidentais e pode, deste modo, contribuir 
para os esforços de integração destes países na UE;

6. Considera necessário, tendo em vista a execução de uma estratégia macrorregional para o 
Mediterrâneo, partir da experiência e das realizações das instituições regionais existentes e 
procurar eventuais efeitos de sinergia com as mesmas, nomeadamente para além da UPM, 
com o Banco Europeu de Investimento e a ARLEM;
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7. Salienta que uma macrorregião mediterrânica poderia garantir a complementaridade dos 
diferentes programas da UE para o Mediterrâneo e a eficácia, tanto quanto possível, do 
financiamento existente, bem como um verdadeiro valor acrescentado aos projetos 
concretos da União para o Mediterrâneo, assim como o envolvimento das regiões e dos 
países terceiros pertinentes no momento da definição da estratégia, utilizando, para este 
fim, o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria, sempre em rigorosa conformidade 
com o Estado de Direito, o respeito pelos Direitos Humanos, as liberdades fundamentais e 
a democracia, promovendo, sempre que necessário, o princípio de "mais por mais”; 

8. Realça que os principais domínios de intervenção de uma macrorregião mediterrânica 
devem visar os níveis adequados de cooperação sub-regional no que se refere a projetos 
específicos e incluir redes de energia, cooperação científica e inovação, redes de 
educação, cultura e formação, turismo, comércio, proteção ambiental, transportes 
marítimos sustentáveis, proteção e segurança marítimas e a proteção do ambiente marinho 
contra a poluição, a sobrepesca e a pesca ilegal, através da criação de uma rede integrada 
de sistemas de informação e vigilância relativos às atividades marítimas, do reforço da 
boa governação e de uma administração pública eficaz, de modo a fomentar a criação de 
emprego;

9. Considera importante, em particular após os acontecimentos da Primavera Árabe, que a 
nova macrorregião contribua para a definição de uma nova estratégia com países terceiros 
para uma gestão adequada dos fluxos migratórios e para que o aumento a mobilidade 
redunde em benefícios mútuos, aproximando-a de uma estratégia com países terceiros de 
luta contra a pobreza, promoção do emprego e do comércio justo, contribuindo, deste 
modo, para a estabilidade na macrorregião;

10. Solicita que uma estratégia desse tipo inclua como uma das suas prioridades principais o 
incremento das trocas comerciais sul-sul, a criação de mercados regionais e a redução dos 
direitos aduaneiros e das barreiras ao comércio entre os países da região.
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