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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a estratégia da UE para a região atlântica no quadro da política de coesão
(2011/2310(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada «Desenvolver 
uma estratégia marítima para a Região Atlântica» (COM(2009)0782 final).

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre a Estratégia da União Europeia para a 
Região Atlântica, adotadas em 14 de junho de 2010,

– Tendo em conta a Estratégia da UE para a Região do Mar Báltico e a Estratégia da UE 
para a Região do Danúbio,

– Tendo em conta a sua Resolução de 9 de março de 2011 sobre uma Estratégia Europeia 
para a Região Atlântica1,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a comunicação 
da Comissão intitulada «Desenvolver uma estratégia marítima para a Região Atlântica» 
(ECO/306),

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre a comunicação da Comissão 
intitulada «Desenvolver uma estratégia marítima para a Região Atlântica» (ECO/306),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2012),

A. Considerando que a área atlântica é marcada por diversas características que pedem 
respostas políticas à escala europeia:

- é um espaço marítimo dinâmico 
- é um espaço com um ambiente marinho frágil 
- é um espaço que constitui a porta de entrada ocidental da União 
- é um espaço periférico no seio da União;

B. Considerando que uma estratégia macrorregional se adaptaria particularmente bem à área 
atlântica; 

C. Considerando que a estratégia se deve dirigir a todas as regiões atlânticas europeias, 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0089
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incluindo as regiões litorais da Mancha e do mar da Irlanda, as regiões ultraperiféricas e 
os países e territórios ultramarinos;

Uma política de ordenamento do território para o Atlântico

1. Pretende que a estratégia seja concebida como uma política de ordenamento dos espaços 
marítimos e terrestres nas regiões atlânticas;

2. Apela à criação de uma estrutura permanente de ordenamento espacial marítimo ao nível 
do espaço atlântico para coordenar a gestão dos assuntos marítimos segundo uma lógica 
intersetorial e transnacional;

3. Considera que é necessária uma ação forte para salvaguardar o equilíbrio ecológico e a 
biodiversidade e para reduzir a pegada de carbono no Atlântico;

4. Entende que a pesca deve desempenhar um papel central nas políticas de ordenamento dos 
espaços marítimos;

5. Apela a um melhoramento das capacidades de prevenção e de gestão dos riscos no 
Atlântico, nomeadamente em caso de acidente marítimo e terrestre, de catástrofe natural e 
de atividade criminosa; 

6. Considera que a dimensão territorial da estratégia é essencial e deve abordar o isolamento 
das regiões atlânticas, a interligação das redes de transportes, de energia e de informação, 
o desenvolvimento das zonas rurais e urbanas do interior (hinterland) e a intensificação 
das ligações terra/mar;

7. É da opinião de que as autoestradas do mar permitem reduzir o isolamento das regiões 
atlânticas, reforçar as trocas comerciais, estimular a atividade económica dos portos, 
dinamizar o turismo e reduzir as emissões de CO2; apela a que sejam elegíveis para um 
apoio do Mecanismo Interligar a Europa;

8. Entende que é indispensável melhorar a ligação das regiões atlânticas ao resto da Europa 
através de investimentos em infraestruturas de transporte segundo uma lógica multimodal;

9. Insiste na importância económica e territorial dos portos e é da opinião de que a existência 
de ligações ferroviárias e fluviais ao interior (hinterland) é uma condição fundamental 
para a sua competitividade;

10. Lamenta a ausência de um corredor atlântico nas propostas da Comissão relativas à rede 
central de redes transeuropeias de transportes e desaprova a escassez de portos atlânticos 
propostos nesta rede central;

Uma política industrial para o Atlântico

11. Pretende que a estratégia apoie a competitividade das áreas económicas dinâmicas nas 
regiões atlânticas através de uma política industrial adaptada; considera, por isso, que os 
poderes públicos devem suportar os investimentos do setor privado nos domínios da 
investigação e do desenvolvimento, da inovação, do desenvolvimento dos clusters e do 
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acompanhamento das PME; 

12. Entende que a estratégia deve encorajar a investigação marinha e marítima a fim de 
melhorar o conhecimento científico do meio marinho, estimular a inovação nas indústrias 
marítimas e sustentável dos recursos marinhos;

13. Considera que a estratégia deve comportar uma vertente social ambiciosa que favoreça a 
formação e o acesso dos jovens às profissões marítimas;

14. Sublinha que as energias marítimas renováveis constituem uma área industrial do futuro 
que permite atenuar as alterações climáticas e a dependência energética da União; recorda 
que o espaço atlântico é especialmente propício ao desenvolvimento destas energias e 
considera que é necessário um apoio público para acompanhar o investimento privado 
nestas tecnologias; 

15. Sublinha a importância estratégica dos transportes marítimos na fachada atlântica; apela a 
que a Comissão proponha medidas para simplificar as formalidades administrativas nos 
portos; 

16. Relembra o peso económico das indústrias marítimas nas regiões atlânticas, em particular 
na indústria naval; apela a que a Comissão relance a iniciativa LeaderSHIP 2015 para 
reforçar a competitividade deste setor no contexto da concorrência internacional;

17. Insiste na importância da pesca e da aquacultura nas regiões atlânticas e é favorável ao 
apoio público para a renovação e para a modernização dos navios de pesca; 

18. Insiste no papel do turismo nas regiões atlânticas, nomeadamente no importante potencial 
de desenvolvimento da área náutica; 

19. Destaca a riqueza dos fundos marinhos do Atlântico e entende que a estratégia deve 
facilitar a sua prospeção e exploração de forma sustentável;

Um plano de ação para 2014 – 2020

20. Apela a que a Comissão proponha um plano de ação para executar a estratégia a partir de 
2014; 

21. Salienta que o plano de ação utilizará os financiamentos europeus existentes, sem criar 
novos instrumentos orçamentais;

22. Propõe a ligação do plano de ação com a política regional e com a política marítima 
integrada da União; é da opinião de que convém igualmente facilitar as sinergias com 
outras políticas europeias em matéria de investigação e de inovação, de transportes, de 
ambiente, de energia, de pescas e de cooperação internacional;

23. Considera que os objetivos temáticos propostos para o próximo período de programação 
dos fundos estruturais devem formar a estrutura do plano de ação, já que orientam o 
investimento dos fundos; Insiste nos objetivos «reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação», «reforçar a competitividade das PME», 
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«apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono» e «promover os 
transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas principais redes de 
infraestruturas»;

24. Apela à introdução de uma afetação dos programas operacionais às prioridades das 
estratégias macrorregionais que lhes digam respeito, a fim de assegurar a melhor 
coordenação possível dos objetivos e dos meios; 

25. Insta as autoridades nacionais, regionais e locais a investigarem sinergias entre as suas 
políticas e as prioridades do plano de ação; 

26. Apela à criação de uma plataforma de gestão do plano de ação que ofereça um balcão 
único aos beneficiários e que favoreça a coordenação entre as diferentes autoridades 
responsáveis pela gestão dos fundos; 

27. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho, 
ao Comité das Regiões e ao Comité Económico e Social. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto político

Em resposta aos pedidos políticos do Conselho e do Parlamento a favor de uma estratégia 
para a região atlântica, a Comissão publicou, em 21 de novembro de 2011, uma comunicação 
intitulada Desenvolver uma estratégia marítima para a Região Atlântica.

Em 2012 e em 2013, os parceiros atlânticos públicos e privados serão associados à elaboração 
de um plano de ação que irá propor ações precisas. A Estratégia será depois lançada em 2014 
e beneficiará de financiamentos europeus, nacionais e regionais. O objetivo do presente 
relatório é formular propostas concretas para definir as prioridades políticas do plano de ação.

Uma estratégia política da UE necessária para o Atlântico

A área atlântica tem características específicas: 
 É um espaço marítimo dinâmico graças às energias marítimas renováveis, aos 

transportes marítimos, às indústrias marítimas, ao turismo e à pesca. 
 É um espaço com um ambiente marinho frágil que necessita de ser preservado.
 É um espaço que constitui a porta de entrada ocidental da União e que ocupa, por isso, 

uma posição estratégica na Europa.
 É um espaço periférico no seio da união europeia, impondo-se a questão da redução do 

seu isolamento e da sua ligação ao resto da Europa.

Estas problemáticas transcendem as fronteiras nacionais e pedem respostas políticas à escala 
da fachada atlântica.

O relatório pretende que a Estratégia Atlântica assuma a forma de uma estratégia 
macrorregional para favorecer as sinergias entre os diferentes instrumentos e os diferentes 
níveis de ação que intervêm nas políticas de ordenamento do território. A lógica 
macrorregional permitirá igualmente associar os intervenientes no terreno (setor privado, 
autoridades públicas regionais e locais, organizações da sociedade civil) à definição e à 
execução dos objetivos da Estratégia.

Prioridades da Estratégia

O relatório pretende que a Estratégia seja estruturada em torno de duas temáticas:
 O ordenamento dos espaços marítimos e terrestres e a valorização da interface 

terra/mar.
 A estimulação do tecido económico das regiões atlânticas através de uma política 

industrial adaptada às suas especificidades.

Uma política de ordenamento do território para o Atlântico

A Estratégia deve encorajar uma exploração sustentável do Atlântico através de uma gestão 
coordenada de todas as atividades humanas que tenham incidência sobre o meio marinho.
Será necessária uma ação forte para salvaguardar o equilíbrio ecológico e a biodiversidade e 
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para reduzir a pegada de carbono.

A estratégia deverá ainda procurar melhorar as capacidades de prevenção e de gestão dos 
riscos no Atlântico, nomeadamente em caso de acidente, de catástrofe natural e de atividade 
criminosa. A coordenação dos parceiros em matéria de segurança e vigilância marítima e de 
proteção civil deverá ser otimizada.

Estes aspetos marítimos deverão ser completados e reforçados por medidas de coesão 
territorial. A Estratégia contribuirá assim para a redução do isolamento das regiões atlânticas, 
para a interligação das redes de transportes, de energia e de informação, para o 
desenvolvimento as zonas rurais e urbanas do interior (hinterland) e para a intensificação das 
ligações terra/mar. O relatório preconiza, nomeadamente, o desenvolvimento de autoestradas 
do mar e de infraestruturas de transporte que liguem as regiões atlânticas ao resto da Europa.

Uma política industrial para o Atlântico

A Estratégia deverá apoiar a competitividade dos setores económicos dinâmicos nas regiões 
atlânticas. Os investimentos do setor privado serão, assim, acompanhados pelos poderes 
públicos nos diferentes níveis de decisão nos domínios da investigação/desenvolvimento, da 
inovação, da formação profissional, do desenvolvimento dos clusters e do investimento das 
PME.

O relatório identifica as principais áreas que estruturam o tecido económico do espaço 
atlântico e que a Estratégia deve ter em conta:

 as energias marítimas renováveis
 o transporte marítimo e os serviços portuários
 as indústrias marítimas, principalmente a indústria naval
 a pesca e a aquacultura
 o turismo e a atividade náutica.

Execução da Estratégia

A Estratégia dirige-se a todas as regiões atlânticas europeias, incluindo as regiões litorais da 
Mancha e do mar da Irlanda, as regiões ultraperiféricas e os países e territórios ultramarinos. 
Permitirá igualmente desenvolver ações em matéria de cooperação internacional. 

A estratégia coligará os diferentes parceiros envolvidos, em particular os Estados-Membros, 
as autoridades públicas regionais e locais e as organizações da sociedade civil e do setor 
privado. Será executada a partir de 2014 e coordenada com o próximo quadro financeiro
plurianual, sob a forma de um plano de ação.

Os fundos estruturais e a política marítima integrada constituirão o alicerce deste plano de 
ação. Será igualmente benéfico facilitar as sinergias com outras políticas europeias 
(investigação, energia, ambiente, pescas, cooperação internacional) e com as políticas dos 
Estados-Membros e das autoridades regionais e locais.

A Estratégia deverá esforçar-se por fazer bom uso dos financiamentos europeus existentes, 
sem criar novos instrumentos orçamentais. Trata-se de orientar melhor as políticas existentes, 
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em todos os setores, relativas a temáticas atlânticas. O relatório pretende, assim, a introdução, 
para o próximo período de programação dos fundos estruturais, de uma afetação dos 
programas operacionais às prioridades das estratégias macrorregionais que lhes digam 
respeito.

Arquitetura do plano de ação

O plano de ação da Estratégia será elaborado em 2012 no âmbito do Fórum Atlântico 
financiado por uma ação preparatória do Parlamento. Todos os intervenientes serão 
associados a esses trabalhos. O Parlamento, representado pelo seu relator, desempenhará 
nesses trabalhos um papel de liderança.

O relator propõe que o plano de ação seja organizado conforme a seguinte arquitetura:

-I- Reduzir o isolamento das regiões atlânticas
 (a) Desenvolver as autoestradas do mar e os transportes marítimos sustentáveis
 (b) Ligar o espaço atlântico ao resto da Europa
 (c) Estimular a interface terra/mar

-II- Apoiar a competitividade das áreas industriais atlânticas
 (a) Apoiar a investigação/desenvolvimento e a inovação marinhas e marítimas
 (b) Apoiar os investimentos das empresas, em especial das PME
 (c) Encorajar a formação profissional e o acesso dos jovens às profissões 

marítimas
 (d) Favorecer o desenvolvimento dos clusters marítimos
 (e) Permitir uma exploração sustentável dos recursos naturais do meio marinho

-III- Salvaguardar o ambiente atlântico
 (a) Preservar a biodiversidade marinha e as paisagens
 (b) Reduzir a pegada carbónica
 (c) Melhorar o conhecimento científico do meio marinho

-IV- Responder às ameaças e às situações de urgência
 (a) Facilitar as trocas de informações em matéria de segurança e de vigilância 

marítima e de observação do meio marinho
 (b) Coordenar os esforços em matéria de proteção civil
 (c) Lutar conjuntamente contra a criminalidade e as práticas ilícitas

No contexto da elaboração do plano de ação, o relator considera que as ações que se seguem 
constituem exemplos interessantes de boas práticas que merecem orientar a reflexão dos 
parceiros:

NOME DOMÍNIO OBJETIVO
ATCLUSTERS clusters industriais encorajar a cooperação dos clusters industriais no espaço atlântico para facilitar o 

seu desenvolvimento
SEAS-ERA investigação coordenar os diferentes programas de investigação marinha no âmbito do Espaço 

Europeu da Investigação (realização de um plano de investigação marinha para a 
bacia atlântica)
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KIMERAA recursos marinhos desenvolver nichos de excelência na economia marítima criando pontes entre os 
conhecimentos científicos e as empresas na área dos recursos marinhos

MARINE KIC recursos marinhos criar uma plataforma de investigação, de formação e de inovação para permitir 
uma exploração sustentável dos recursos marinhos 

MARMED recursos marinhos valorizar os recursos marinhos para aplicações biomédicas, em colaboração com a 
indústria

AUXNAVALIA indústria naval melhorar a competitividade da indústria auxiliar do setor naval encorajando as 
transferências de tecnologias

PROPOSSE transporte 
marítimo

promover o transporte marítimo de curta distância como uma alternativa aos 
outros meios de transporte de mercadorias

Waterborne 
Technology 
Platform

transporte 
marítimo

animar um diálogo permanente entre o setor privado e as autoridades públicas a 
diferentes níveis para definir uma estratégia industrial para o transporte marítimo 
(em matéria de investigação/desenvolvimento, de formação e de respeito pelas 
normas sociais e ambientais)

MAREN energias marítimas 
renováveis

facilitar o acesso da indústria a resultados de investigação de qualidade no 
domínio das energias marítimas renováveis

ENERGYMARE energias marítimas 
renováveis

criar uma rede de cooperação transnacional para a promoção e para o 
desenvolvimento das energias marítimas renováveis, nomeadamente testando 
protótipos experimentais

ATLANTIC 
POWER

energias marítimas 
renováveis

identificar novos nichos de mercado e definir programas de formação adaptados às 
necessidades do setor das energias marítimas renováveis

ARCOPOLPLUS poluição marítima melhorar a segurança marítima e a capacidade de preparação e de intervenção das 
regiões atlânticas contra a poluição das costas devido aos hidrocarbonetos e às 
substâncias tóxicas

ANCORIM riscos para a orla 
costeira

criar uma rede de troca de conhecimentos e de boas práticas para melhorar as 
capacidades de gestão dos riscos para a orla costeira (urbanização, erosão costeira, 
poluição, etc.)

DURATINET infraestruturas de 
transporte

criar uma rede de excelência para promover a longevidade, a segurança e a 
durabilidade das infraestruturas de transporte no espaço atlântico

BATTERIE infraestruturas de 
transporte

melhorar a eficácia das cadeias logísticas multimodais, nomeadamente a 
interligação eficiente entre as redes de transportes intermodais

START transporte facilitar as deslocações em transportes coletivos nas regiões do espaço atlântico 
através de uma intermodalidade melhorada e de uma informação mais clara nos 
pontos de entrada das regiões (aeroportos, portos, nós de correspondência 
ferroviária)

CFA-EFFIPLAT transporte 
ferroviário

criar uma rede transnacional constituída por administrações públicas e operadores 
ferroviários, logísticos e portuários públicos e privados implicados no 
melhoramento do transporte ferroviário e intermodal no corredor atlântico de 
mercadorias

MARLEANET formação 
profissional 
marítima

ligar em rede os centros de formação profissional marítima no espaço atlântico

PRESPO pescas promover uma pesca artesanal sustentável que contribua para a manutenção do 
emprego no setor das pescas e para o dinamismo das regiões costeiras

CLIMATLANTIC pegada carbónica desenvolver estratégias de redução da pegada carbónica ao nível local e regional 
NEA2 atividade náutica permitir o desenvolvimento sustentável e coordenado da área náutica nas regiões 

atlânticas (atividades, portos de lazer, indústrias, comércios e serviços) reforçando 
a cooperação em matéria económica, ambiental e social


