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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A política marítima integrada (PMI) incentiva a sinergia entre o conjunto das acções da UE  
relativas aos oceanos, mares, regiões costeiras e os sectores marítimos.

Por enquanto, o financiamento do desenvolvimento e da aplicação desta política não está 
garantido a longo prazo. Com efeito, baseia-se unicamente no artigo 49.º, n.º 6, alíneas a) e b), 
do Regulamento Financeiro e no artigo 32.º das suas regras de execução, que prevêem o 
financiamento de projectos-piloto e acções preparatórias. Esta situação não é viável e pode 
comprometer a própria sobrevivência da PMI, que não disporia de qualquer meio financeiro 
para o período restante das actuais perspectivas financeiras (2011-2013). 

A presente proposta visa dotar a PMI de um quadro financeiro estável para o período 2011-
2013, propondo um envelope financeiro de 50.000.000 euros. Na sua resolução de 21 de 
Outubro de 2010 sobre a política marítima integrada - Avaliação dos progressos realizados e 
novos desafios (2010/2040(INI), o Parlamento Europeu já tinha apoiado a "intenção 
manifestada pela Comissão de, no descuro dos dois próximos anos, financiar a PMI com 
50.000.000 euros, a fim de consolidar os projectos anteriores nos domínios da política, da 
governação, da sustentabilidade e da supervisão". O montante proposto pela Comissão é 
razoável e deve constituir um mínimo.

Relativamente às bases jurídicas em que se baseia a proposta, convém acrescentar os artigos
165º e 166º relativos à educação, à formação profissional e à juventude, para permitir o 
desenvolvimento de programas de cooperação nestes domínios.

O presente parecer clarifica, completa e reforça os objectivos do programa. O parecer propõe, 
em particular, a introdução entre os objectivos gerais da promoção do desenvolvimento 
sustentável, da protecção e utilização sustentável dos recursos marinhos e costeiros bem como 
o desenvolvimento de estratégias por bacias marítimas.   O parecer propõe igualmente 
clarificar a apresentação geral e completar os objectivos específicos, agora designados de 
"operacionais".

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1 

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o Tendo em conta o Tratado sobre o 
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Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, os seus artigos 43.°, n.° 2, 
74.°, 77.º, n.° 2, 91.º, n.° 1, 100.º, n.º 2, 
173.º, n.º 3, 175.°, 188.º, 192.º, n.º 1, 194.°, 
n.º 2, e 195.º, n.º 2,

Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, os seus artigos 43.°, n.° 2, 
74.°, 77.º, n.° 2, 91.º, n.° 1, 100.º, n.º 2, 
165º, n.º 4, 166º, n.º 4, 173.º, n.º 3, 175.°, 
188.º, 192.º, n.º 1, 194.°, n.º 2, e 195.º, n.º 
2,

Or. fr

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Favorecer o desenvolvimento e a 
implementação de uma governação 
integrada dos assuntos marítimos e 
costeiros e estratégias integradas para as 
bacias marítimas;

a) Implementar uma governação integrada 
dos assuntos marítimos e costeiros;

Or. fr

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para o desenvolvimento de 
instrumentos transversais para as políticas 
sectoriais ligadas ao mar ou às costas;

b) Contribuir para o desenvolvimento de 
instrumentos transversais para apoiar as 
políticas relativas aos mares ou às zonas 
costeiras, nomeadamente nos domínios do 
desenvolvimento económico, do emprego, 
da protecção do ambiente, da 
investigação, da segurança marítima e 
das políticas energéticas;

Or. fr
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar a articulação das políticas e
promover a utilização sustentável dos 
recursos marinhos e costeiros, o 
crescimento económico sustentável, a 
inovação e o emprego nos sectores 
marítimos e nas regiões costeiras, em 
consonância com as prioridades e acções 
das políticas sectoriais;

c) promover o desenvolvimento
sustentável, a inovação e o emprego nos 
sectores marítimos e nas regiões costeiras, 
em consonância com as prioridades e 
acções das políticas sectoriais;

Or. fr

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Melhor definir os limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
com impacto no meio marinho, no âmbito 
da Directiva-Quadro Estratégia Marinha;

d) Promover a protecção e a utilização 
sustentável dos recursos marinhos e 
costeiros e definir os limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
com impacto no meio marinho;

Or. fr

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A. Desenvolver estratégias por bacia 
marítima;

Or. fr
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Melhorar e reforçar a cooperação e a 
coordenação externas no respeitante aos 
objectivos da política marítima integrada.

e) Melhorar a dimensão externa da 
política marítima integrada e a sua 
cobertura das regiões ultraperiféricas

Or. fr

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Objectivos específicos Objectivos operacionais

Or. fr

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito dos objectivos estabelecidos
no artigo 2.°, alíneas a), b), c) e d), o 
programa visa:

1. Com vista à implementação de uma 
governação integrada dos assuntos 
marítimos e costeiros referidos no artigo 
2.°, alínea a), o programa visa, 
nomeadamente:

Or. fr
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Incentivar os Estados-Membros ou 
regiões a desenvolver ou introduzir uma 
governação marítima integrada;

a) Incentivar os Estados-Membros e as
regiões a desenvolver ou introduzir uma 
governação marítima integrada; 

Or. fr

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Facilitar a exploração das sinergias, a 
partilha de informações e o intercâmbio de 
boas práticas em matéria de política 
marítima, nomeadamente a sua governação 
e as políticas sectoriais com impacto nos 
mares regionais e nas regiões costeiras; ou

c) Facilitar a exploração das sinergias, a 
partilha de informações e o intercâmbio de 
boas práticas em matéria de política 
marítima, nomeadamente a sua governação 
e as políticas sectoriais com impacto nos 
mares regionais e nas regiões costeiras; 

Or. fr

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promover a criação de plataformas e 
redes de cooperação transsectoriais em 
que participem interesses da indústria, 
partes interessadas no sector da 
investigação, regiões, autoridades públicas
e ONG;

d) Promover a criação de plataformas e 
redes de cooperação intersectoriais em que 
participem representantes dos poderes 
públicos, das regiões, da indústria, das 
partes interessadas no sector da 
investigação e das ONG;

Or. fr
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito dos objectivos estabelecidos no 
artigo 2.°, alínea b), o programa visa 
favorecer o desenvolvimento de:

2. Com vista ao desenvolvimento dos 
instrumentos intersectoriais referidos no 
artigo 2.°, alínea b), o programa visa 
favorecer o desenvolvimento, 
nomeadamente de: 

Or. fr

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Com vista à promoção do 
desenvolvimento sustentável, da inovação 
e do emprego referida no artigo 2.°, alínea 
c), o programa visa favorecer o 
desenvolvimento, nomeadamente:
a) a promoção de novas fontes de 
desenvolvimento económico e de emprego 
sustentável no sector marítimo e nas 
zonas costeiras;
b) a promoção das energias marinhas 
renováveis;
c) o reforço da atractividade das 
profissões marítimas, nomeadamente 
através do encorajamento da mobilidade 
transnacional dos jovens no domínio 
marítimo. 

Or. fr
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Com vista à promoção da protecção e 
da utilização sustentável dos recursos 
marinhos e costeiros referida no artigo 
2.°, alínea d), o programa visa favorecer o 
desenvolvimento, nomeadamente:
a) A aplicação da Directiva-Quadro 
Estratégia Marinha e, nomeadamente, a 
definição dos limites e da sustentabilidade 
das actividades humanas com impacto 
sobre o meio marinho; 
b) as plataformas de intercâmbio  de 
informações e de alerta no domínio da 
segurança marítima, incluindo no 
domínio da exploração e da extracção de 
petróleo offshore;

Or. fr

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Com vista ao desenvolvimento de 
estratégias por bacia marítima referida no 
artigo 2.°, alínea d-A), o programa visa 
ajudar à definição e acompanhar o 
desenvolvimento de estratégias por bacia 
marítima.

Or. fr



PE454.639v01-00 10/11 PA\851922PT.doc

PT

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No âmbito dos objectivos estabelecidos
no artigo 2.°, alínea e), e em complemento 
das políticas sectoriais, o programa visa 
melhorar e reforçar a cooperação, no 
âmbito de acções transsectoriais
integradas, com:

3. Com vista a melhorar a dimensão 
externa da política marítima integrada
referida no artigo 2.°, alínea e), e em 
complemento das políticas sectoriais, o 
programa visa melhorar e reforçar a 
cooperação, no âmbito de acções 
intersectoriais integradas, com:

a) Países terceiros, incluindo os países 
ribeirinhos de uma bacia marítima 
europeia;

a) Países terceiros, incluindo os países 
ribeirinhos de uma bacia marítima 
europeia;

b) Intervenientes nos países terceiros; b) Intervenientes nos países terceiros; 

c) Parceiros e organizações internacionais, 
particularmente no que diz respeito aos 
compromissos internacionais de 
recuperação dos ecossistemas e a outros 
acordos pertinentes.

c) Parceiros e organizações internacionais, 
particularmente no que diz respeito aos 
compromissos internacionais de 
recuperação dos ecossistemas e a outros 
acordos pertinentes.

Or. fr

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os objectivos específicos estabelecidos 
no n.º 3 são prosseguidos em conformidade 
com os estabelecidos nos n.os 1 e 2 e de 
um modo compatível com os instrumentos 
de cooperação da UE, tendo em conta os 
objectivos das estratégias de 
desenvolvimento nacionais e regionais.

4. Os objectivos operacionais específicos 
estabelecidos no n.º 3 são prosseguidos em 
conformidade com os objectivos 
operacionais  estabelecidos nos n.os 1, 2, 
2-A, 2-B e 2-C e de um modo compatível 
com os instrumentos de cooperação da UE, 
tendo em conta os objectivos das 
estratégias de desenvolvimento nacionais e 
regionais.
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Or. fr

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estudos e programas de cooperação; a) Estudos e programas de cooperação, 
incluindo os programas de educação e 
formação profissional;

Or. fr


