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Alteração 1
Maurice Ponga

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Dotado de competências reforçadas pela 
referência à coesão territorial no TFUE, e 
com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
periféricas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos, por outro; salienta, neste 
contexto, ser de importância capital tratar 
das dificuldades com que se confrontam as 
zonas insulares na UE no que diz respeito 
ao transporte de pessoas, garantindo o 
mesmo custo por quilómetro ao transporte 
de bens e pessoas, independentemente da 
sua localização;

1. Dotado de competências reforçadas pela 
referência à coesão territorial no TFUE, e 
com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
periféricas, as regiões ultraperiféricas e as 
ilhas, por um lado, e o território continental 
e os centros económicos, por outro; 
salienta, neste contexto, ser de importância 
capital tratar das dificuldades com que se 
confrontam as zonas insulares na UE no 
que diz respeito ao transporte de pessoas, 
garantindo o mesmo custo por quilómetro 
ao transporte de bens e pessoas, 
independentemente da sua localização; 
solicita acções concretas para as regiões 
ultraperiféricas tendo em conta as suas 
especificidades;

Or. fr

Alteração 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Dotado de competências reforçadas pela 1. Dotado de competências reforçadas pela 
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referência à coesão territorial no TFUE, e 
com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
periféricas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos, por outro; salienta, neste 
contexto, ser de importância capital tratar 
das dificuldades com que se confrontam as 
zonas insulares na UE no que diz respeito 
ao transporte de pessoas, garantindo o 
mesmo custo por quilómetro ao transporte 
de bens e pessoas, independentemente da 
sua localização;

referência à coesão territorial no TFUE, e 
com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
periféricas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos europeus sem quaisquer 
restrições relacionadas com os Estados de 
pertença dos territórios a ligar entre si, 
por outro; salienta, neste contexto, ser de 
importância capital tratar das dificuldades 
com que se confrontam as zonas insulares 
na UE no que diz respeito ao transporte de 
pessoas, garantindo o mesmo custo por 
quilómetro no quadro de um serviço fiável 
e regular de transporte de bens e pessoas, 
independentemente da sua localização;

Or. fr

Alteração 3
Catherine Bearder

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração 

1. Dotado de competências reforçadas pela 
referência à coesão territorial no TFUE, e 
com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 

1. Dotado de competências reforçadas pela 
referência à coesão territorial no TFUE, e 
com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
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periféricas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos, por outro; salienta, neste 
contexto, ser de importância capital tratar 
das dificuldades com que se confrontam as 
zonas insulares na UE no que diz respeito 
ao transporte de pessoas, garantindo o 
mesmo custo por quilómetro ao transporte 
de bens e pessoas, independentemente da 
sua localização;

periféricas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos, por outro; salienta, neste 
contexto, ser de importância capital tratar 
das dificuldades com que se confrontam as 
zonas insulares na UE, especialmente as 
pequenas comunidades insulares, no que 
diz respeito ao transporte de pessoas;

Or. en

Alteração 4
Georgios Stavrakakis

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração 

1. Dotado de competências reforçadas pela 
referência à coesão territorial no TFUE, e 
com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
periféricas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos, por outro; salienta, neste 
contexto, ser de importância capital tratar 
das dificuldades com que se confrontam as 
zonas insulares na UE no que diz respeito 
ao transporte de pessoas, garantindo o 
mesmo custo por quilómetro ao transporte 
de bens e pessoas, independentemente da 
sua localização; 

1. Dotado de competências reforçadas pela 
referência à coesão territorial no TFUE, e 
com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
periféricas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos, por outro; salienta, neste 
contexto, ser de importância capital tratar 
das dificuldades com que se confrontam as 
zonas insulares na UE no que diz respeito 
ao transporte de pessoas e bens, apoiando 
as ligações marítimas que não estejam 
adequadamente servidas pelo mercado e
garantindo o mesmo custo por quilómetro 
ao transporte de bens e pessoas, 
independentemente da sua localização;
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Or. en

Alteração 5
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Dotado de competências reforçadas pela 
referência à coesão territorial no TFUE, e 
com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado terno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
periféricas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos, por outro; salienta, neste 
contexto, ser de importância capital tratar 
das dificuldades com que se confrontam as 
zonas insulares na UE no que diz respeito 
ao transporte de pessoas, garantindo o 
mesmo custo por quilómetro ao transporte 
de bens e pessoas, independentemente da 
sua localização;

1. Dotado de competências reforçadas pela 
referência à coesão territorial no TFUE, e 
com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
periféricas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos, por outro; salienta, neste 
contexto, ser de importância capital tratar 
das dificuldades com que se confrontam as 
zonas insulares na UE no que diz respeito 
ao transporte de pessoas, garantindo a 
competitividade do custo de transporte de 
bens e pessoas, independentemente da sua 
localização;

Or. pt

Alteração 6
Riikka Manner

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração 

1. Dotado de competências reforçadas pela 
referência à coesão territorial no TFUE, e 

1. Dotado de competências reforçadas pela 
referência à coesão territorial no TFUE, e 
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com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
periféricas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos, por outro; salienta, neste 
contexto, ser de importância capital tratar 
das dificuldades com que se confrontam as 
zonas insulares na UE no que diz respeito 
ao transporte de pessoas, garantindo o 
mesmo custo por quilómetro ao transporte 
de bens e pessoas, independentemente da 
sua localização;

com o objectivo de melhorar a 
acessibilidade, considera essencial 
continuar a fazer da mobilidade de 
passageiros e mercadorias uma parte 
integrante da política do mercado interno 
através da promoção dos transportes 
marítimos de curta distância e da 
cabotagem marítima entre territórios e, 
simultaneamente, assegurando melhores 
ligações entre as regiões marítimas 
periféricas, as zonas de maré baixa a elas 
associadas e as ilhas, por um lado, e o 
território continental e os centros 
económicos, por outro; salienta, neste 
contexto, ser de importância capital tratar 
das dificuldades com que se confrontam as 
zonas insulares na UE no que diz respeito 
ao transporte de pessoas, garantindo o 
mesmo custo por quilómetro ao transporte 
de bens e pessoas, independentemente da 
sua localização;

Or. fi

Alteração 7
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração 

1-A. Convida os Estados-Membros a 
utilizarem melhor os fundos estruturais e 
de coesão no desenvolvimento dos 
serviços de transporte intermodal nos 
portos, a fim de facilitar a transição dos 
transportes terrestres para os transportes 
por via navegável, aumentar a eficiência 
energética e reduzir as emissões de CO2 
produzidas pelo sistema de transportes 
europeu;

Or. en
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Alteração 8
Charalampos Angourakis

Projecto de parecer
N.° 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. A politica global, a orientação 
estratégica e a aplicação da Politica 
Marítima Integrada e da Política 
Marítima Comum promovem, servem e 
têm por único critério a competitividade, 
isto é a rentabilidade dos grupos 
monopolistas que operam em toda a rede 
da actividades económicas capitalistas 
relacionadas com o mar, as regiões e 
territórios litorais e actividades 
económicas afins; o resultado desta 
política da UE e dos governos burgueses 
dos seus Estados-Membros foi o enorme 
aumento dos lucros das empresas que, 
naturalmente, agudizou os problemas da 
classe trabalhadora e das camadas 
populares e o agravou de forma 
dramática a situação nas regiões 
insulares e mais periféricas da UE; 

Or. el

Alteração 9
Charalampos Angourakis

Projecto de parecer
N.° 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-B. Salienta que o Regulamento do 
Conselho n.º 35771992 relativo à 
aplicação do princípio da livre prestação 
de serviços aos transportes marítimos 
internos nos Estados-Membros 
(cabotagem marítima) que suprimiu a 
cabotagem a favor dos interesses da 
liberalização total dos mercados, fez 
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disparar o preço do frete de mercadorias e 
dos bilhetes, conduziu ao isolamento das 
ilhas, principalmente durante o inverno 
quando os armadores não realizam os 
enormes lucros que procuram, enquanto, 
em sete anos, (20032010) os subsídios 
estatais aos armadores foram 
multiplicados por dez, levou ao 
despedimento de milhares de 
trabalhadores do mar, sobrecarregou 
dramaticamente o ambiente marinho com 
a isenção das empresas de navegação da 
obrigação de cumprimento das regras de 
protecção do ambiente, cria problemas 
sociais explosivos tanto para os 
trabalhadores do mar que vivem o 
problema dramático do desemprego como 
para os habitantes das regiões insulares, 
como na Grécia, cujo custo de vida é 
ainda mais agravado em relação ao dos 
habitantes do continente, e a degradação 
geral das ligações marítimas internas; o 
fracasso do regulamento n.º 3577/1992 
comprova a necessidade da sua revogação 
e da recusa de quaisquer outras acções 
com vista ao levantamento das disposições 
sobre cabotagem para os navios das 
empresas de cruzeiros; 

Or. el

Alteração 10
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração 

1-B. Recorda a particular vulnerabilidade 
das regiões costeiras e das ilhas face ao 
impacto das alterações climáticas; 
salienta que o ordenamento territorial ao 
longo da longa costa da Comunidade, 
incluindo no interior, deve ter em conta as 
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consequências das alterações climáticas; 
sugere que a vulnerabilidade às alterações 
climáticas seja tida em consideração ao 
configurar a futura política regional, de 
modo a não comprometer a execução da 
política marítima integrada; 

Or. en

Alteração 11
Charalampos Angourakis

Projecto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-C. O desenvolvimento dos transportes 
marítimos de cabotagem com navios 
modernos e seguros, bilhetes para 
passageiros e fretes de mercadoria 
baratos, que sirvam as necessidades 
diárias e anuais dos trabalhadores e dos 
habitantes as ilhas e das regiões remotas, 
em conjugação com o aumento da 
composição das tripulações dos navios, a 
redução das horas de trabalho e a 
satisfação das reivindicações dos 
trabalhadores do mar é uma prioridade 
básica das classes trabalhadoras; 

Or. el

Alteração 12
Catherine Bearder

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração 

2. Chama a atenção para a necessidade de 
reforçar a cooperação marítima regional 
num quadro integrado, a fim de reforçar os 
sectores da actividade marítima, tratar dos 
efeitos negativos da insularidade e 

2. Chama a atenção para a necessidade de 
reforçar a cooperação marítima regional 
num quadro integrado, a fim de reforçar os 
sectores da actividade marítima, criar 
crescimento económico e postos de 
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incentivar o intercâmbio e a transferência 
das melhores práticas;

trabalho sustentáveis nas regiões 
marítimas, tratar dos efeitos negativos da 
insularidade e incentivar o intercâmbio e a 
transferência das melhores práticas;
simultaneamente, salienta a importância 
da investigação, actual e futura, sobre os 
efeitos das alterações climáticas para a 
protecção dos ecossistemas marinhos 
nessas regiões; solicita a adopção de um 
sistema, lógico e abrangente, de protecção 
ambiental das zonas costeiras e dos mares 
em apoio ao ordenamento territorial a 
nível regional;

Or. en

Alteração 13
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para a necessidade de 
reforçar a cooperação marítima regional 
num quadro integrado, a fim de reforçar os 
sectores da actividade marítima, tratar dos 
efeitos negativos da insularidade e 
incentivar o intercâmbio e a transferência 
das melhores práticas;

2. Chama a atenção para a necessidade de 
reforçar a cooperação marítima regional 
num quadro integrado, a fim de reforçar os 
sectores da actividade marítima, tratar dos 
efeitos negativos da insularidade e 
incentivar o intercâmbio e a transferência 
das melhores práticas, nomeadamente, no 
que diz respeito à investigação e à 
vigilância marítima;

Or. pt

Alteração 14
Maurice Ponga

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para a necessidade de 
reforçar a cooperação marítima regional 

2. Chama a atenção para a necessidade de 
reforçar a cooperação marítima regional 
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num quadro integrado, a fim de reforçar os 
sectores da actividade marítima, tratar dos 
efeitos negativos da insularidade e 
incentivar o intercâmbio e a transferência 
das melhores práticas;

num quadro integrado, a fim de reforçar os 
sectores da actividade marítima, tratar dos 
efeitos negativos da insularidade e 
incentivar o intercâmbio e a transferência 
das melhores práticas; salienta, neste 
contexto, a contribuição da política 
regional através do seu objectivo de 
cooperação territorial;

Or. fr

Alteração 15
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração 

2. Chama a atenção para a necessidade de 
reforçar a cooperação marítima regional 
num quadro integrado, a fim de reforçar os 
sectores da actividade marítima, tratar dos 
efeitos negativos da insularidade e 
incentivar o intercâmbio e a transferência 
das melhores práticas;

2. Chama a atenção para a necessidade de 
reforçar a cooperação marítima regional 
num quadro integrado, a fim de reforçar os 
sectores da actividade marítima, proteger 
os ecossistemas marinhos, tratar dos 
efeitos negativos da insularidade e 
incentivar o intercâmbio e a transferência 
das melhores práticas;

Or. en

Alteração 16
Nuno Teixeira

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Propõe a criação e o 
desenvolvimento de estratégias para as 
macro-regiões marítimas da União 
Europeia que sejam capazes de promover 
uma abordagem integrada de todas as 
actividades conexas ao sector marítimo; 
destaca, para este fim, a necessidade de 
ter em conta as especificidades das bacias 
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marítimas e as prioridades das economias 
costeiras das Regiões Ultraperiféricas do 
território da União Europeia;

Or. pt

Alteração 17
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração 

2-A. Salienta a necessidade de coerência 
entre o ordenamento territorial marítimo 
e terrestre, à luz da abordagem 
ecossistémica; observa que a cooperação 
territorial é particularmente importante 
para a protecção das zonas marinhas 
transfronteiriças sensíveis;

Or. en

Alteração 18
Catherine Bearder

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração 

3. Salienta, tendo em conta o facto de que 
cada ilha tem as suas próprias 
características específicas, que requerem 
soluções específicas, a necessidade de 
incentivar o desenvolvimento local de 
estratégias à medida e de desincentivar a 
abordagem de "tamanho único para todos"; 
considera, portanto, que a governação 
marítima integrada é essencial para evitar 
qualquer duplicação de competências entre 
diferentes níveis de governação e para 
reforçar a cooperação e o diálogo com as 

3. Salienta, tendo em conta o facto de que 
as regiões marítimas, incluindo as regiões 
costeiras, as ilhas e as regiões 
ultraperiféricas têm as suas próprias 
características específicas, que requerem 
soluções específicas, a necessidade de 
incentivar o desenvolvimento local de 
estratégias à medida assentes num 
processo de consulta "da base para o 
topo", e de desincentivar a abordagem de 
"tamanho único para todos"; considera, 
portanto, que a governação marítima 
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autoridades locais e regionais; integrada é essencial para evitar qualquer 
duplicação de competências entre 
diferentes níveis de governação e para 
reforçar a cooperação e o diálogo com as 
autoridades locais e regionais, as 
comunidades costeiras e outras partes 
interessadas do sector marítimo;

Or. en

Alteração 19
Maurice Ponga

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta, tendo em conta o facto de que 
cada ilha tem as suas próprias 
características específicas, que requerem 
soluções específicas, a necessidade de 
incentivar o desenvolvimento local de 
estratégias à medida e de desincentivar a 
abordagem de "tamanho único para todos"; 
considera, portanto, que a governação 
marítima integrada é essencial para evitar 
qualquer duplicação de competências entre 
diferentes níveis de governação e para 
reforçar a cooperação e o diálogo com as 
autoridades locais e regionais;

3. Salienta, tendo em conta o facto de que 
cada ilha tem as suas próprias 
características específicas, que requerem 
soluções específicas, a necessidade de 
incentivar o desenvolvimento local de 
estratégias à medida e de desincentivar a 
abordagem de "tamanho único para todos"; 
considera, portanto, que a governação 
marítima integrada é essencial para evitar 
qualquer duplicação de competências entre 
diferentes níveis de governação e para 
reforçar a cooperação e o diálogo com as 
autoridades locais e regionais; nesse 
sentido, apoia a criação de uma estratégia 
específica para o Atlântico no quadro da 
elaboração de abordagens estratégicas 
relativas a áreas marítimas regionais; 

Or. fr

Alteração 20
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 3
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Projecto de parecer Alteração 

3. Salienta, tendo em conta o facto de que 
cada ilha tem as suas próprias 
características específicas, que requerem 
soluções específicas, a necessidade de 
incentivar o desenvolvimento local de 
estratégias à medida e de desincentivar a 
abordagem de "tamanho único para todos"; 
considera, portanto, que a governação 
marítima integrada é essencial para evitar 
qualquer duplicação de competências entre 
diferentes níveis de governação e para 
reforçar a cooperação e o diálogo com as 
autoridades locais e regionais;

3. Salienta, tendo em conta o facto de que 
cada ilha tem as suas próprias 
características específicas, que requerem 
soluções específicas, a necessidade de 
incentivar o desenvolvimento local de 
estratégias à medida e de desincentivar a 
abordagem de "tamanho único para todos"; 
considera, portanto, que a governação 
marítima integrada é essencial para evitar 
qualquer duplicação de competências entre 
diferentes níveis de governação, para 
reforçar a cooperação e o diálogo com as 
autoridades locais e regionais e os 
representantes da sociedade civil, e para 
salvaguardar a sustentabilidade das 
acções; 

Or. en

Alteração 21
Lambert van Nistelrooij

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração 

3-A. No entanto, para a resolução de 
problemas, prioridades e desafios comuns 
num maior perímetro geográfico, 
incluindo diversos Estados-Membros, 
recomenda à Comissão que, à luz da 
estratégia "EU 2020", analise a 
possibilidade de promover uma 
abordagem "macro-regional", baseada 
no objectivo n.º 3 do regulamento sobre os 
fundos estruturais, que refere que 
qualquer "estratégia macro-regional" 
deve ser incorporada na política regional 
como política coordenada para a 
totalidade do território da UE e onde se 
destaca a necessidade de analisar a 
mais-valia desta estratégia para o 
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cumprimento do objectivo da coesão 
territorial em toda a União; o mesmo 
deverá também ser feito em relação à 
política marítima, tendo em vista 
promover o desenvolvimento e uma 
melhor aplicação da política marítima nas 
regiões costeiras e ultraperiféricas, no 
âmbito de uma estratégia coerente e 
global;

Or. en

Alteração 22
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Chama a atenção para a importância 
da economia do mar, em particular, para 
os estados membros e para as regiões com 
grande extensão de zona Económica e 
Exclusiva e para a necessidade de 
promover o desenvolvimento de clusters 
económicos marítimos, cujo contributo 
para o crescimento e o emprego, na linha 
da Estratégia 2020, deve ser incentivado;

Or. pt

Alteração 23
Riikka Manner

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração 

4. Propõe a criação, na Comissão, de uma 
unidade horizontal apenas responsável 
pelas questões insulares/costeiras e que 
faça por promover e incentivar uma 
abordagem integrada às políticas 
marítimas, a fim de promover as suas 

4. Propõe a intensificação da cooperação 
sobre questões insulares/costeiras e a 
realização de esforços para cartografar 
uma possível abordagem integrada às 
políticas marítimas, a fim de promover as 
suas características e prioridades no âmbito 
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características e prioridades no âmbito de 
uma política marítima integrada;

de uma política marítima integrada;

Or. fi

Alteração 24
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração 

4. Propõe a criação, na Comissão, de uma 
unidade horizontal apenas responsável 
pelas questões insulares/costeiras e que 
faça por promover e incentivar uma 
abordagem integrada às políticas 
marítimas, a fim de promover as suas 
características e prioridades no âmbito de 
uma política marítima integrada;

4. Propõe a instauração, na Comissão, de 
um intercâmbio sistemático inter-serviços 
apenas para questões insulares/costeiras 
que faça por promover e incentivar uma 
abordagem integrada às políticas 
marítimas, a fim de promover as suas 
características e prioridades no âmbito de 
uma política marítima integrada;

Or. en

Alteração 25
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Promover a integração das regiões 
marítimas periféricas e as ilhas nas 
Auto-Estradas do Mar, de modo a 
promover uma conexão eficiente com o 
continente europeu por via marítima 
contribuindo para o reforço da 
mobilidade sustentável, da 
intermodalidade, e do aprofundamento do 
mercado interno;

Or. pt
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Alteração 26
Patrice Tirolien

Projecto de parecer
N.° 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Convida a Comissão a por as regiões 
ultraperiféricas no centro da dimensão 
internacional da política marítima na 
qualidade de posto avançado da União 
nas suas áreas marítimas respectivas, 
como previsto na sua Comunicação 
(COM(2004)343); considera portanto que, 
sempre que oportuno, esses territórios 
deveriam ser locais privilegiados para o 
estabelecimento de estruturas 
comunitárias representando a dimensão 
internacional da PMI;  

Or. fr

Alteração 27
Patrice Tirolien

Projecto de parecer
N.° 4-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-B. Recorda à Comissão o compromisso 
que assumiu na sua Comunicação 
(COM(2004)343) de apresentar 
estratégias marítimas regionais para as 
regiões ultraperiféricas;

Or. fr

Alteração 28
Patrice Tirolien

Projecto de parecer
N.º 4-C (novo)
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Projecto de parecer Alteração

4-C. Convida a Comissão a incluir a 
dimensão marítima nos seus acordos 
internacionais com subgrupos regionais 
tais como a APE-Cariforum, 
nomeadamente quando as regiões em 
questão incluem uma área marítima na 
qual estão presentes territórios europeus;

Or. fr

Alteração 29
Patrice Tirolien

Projecto de parecer
N.º 4-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-D. Convida a Comissão a lançar um 
estudo de impacto sobre as oportunidades 
e condições de estabelecimento de uma 
"auto-estrada marítima" no Mar das 
Caraíbas seguindo o arco insular das 
Caraíbas; 

Or. fr

Alteração 30
Catherine Bearder

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração 

5. Salienta, tendo em conta os riscos a que 
as regiões costeiras em particular estão 
expostas, a importância de medidas de 
segurança marítima, o que exige esforços 
conjuntos que acompanhem a política 
marítima, assim como medidas e 

5. Salienta, tendo em conta os riscos em 
matéria de segurança, activa e passiva, e 
de defesa a que as regiões costeiras em 
particular estão expostas, a importância de 
medidas de segurança marítima, o que 
exige esforços conjuntos que acompanhem 
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cooperação em outros domínios de 
intervenção a nível da UE.

a política marítima, assim como medidas e 
cooperação em outros domínios de 
intervenção a nível da UE; chama a 
atenção para a necessidade de uma 
estreita cooperação entre as regiões 
marítimas e entre os serviços para lidar 
com esses problemas; 

Or. en

Alteração 31
Georgios Stavrakakis

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração 

5-A. Sugere o desenvolvimento de 
iniciativas regionais no âmbito das 
"auto-estradas do mar” em áreas 
marítimas de grande importância para 
incentivar a introdução de novas cadeias 
logísticas intermodais ligadas ao 
transporte marítimo na Europa e reforçar 
o desenvolvimento do comércio marítimo;

Or. en

Alteração 32
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.° 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Considera que a Política Marítima 
Integrada deveria dar uma atenção 
particular às actividades da pesca, que 
ocupam uma posição especial na 
economia marítima das regiões costeiras; 
assim, espera que sejam criados 
mecanismos de concertação na 
elaboração das decisões relacionadas com 
a Política Marítima Internacional e a 
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Política Comum das Pescas; 

Or. fr

Alteração 33
Catherine Bearder

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração 

5-A. Reconhece o impacto que um 
aumento no desenvolvimento da produção 
de energia marítima terá nos sectores das 
actividades recreativas, do turismo, da 
pesca e dos transportes e apela à 
cooperação entre regiões para proteger 
esses interesses;

Or. en

Alteração 34
Catherine Bearder

Projecto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projecto de parecer Alteração 

5-B. Reitera o princípio de um 
financiamento próprio para a política 
marítima integrada da União Europeia 
que tenha em conta as especificidades 
reais das várias regiões envolvidas;  

Or. en


