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SUGESTÕES

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

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;

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;

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;

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;

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 cooperação em outros domínios 
de intervenção a nível da UE.


