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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a evolução das Estratégias Macrorregionais da UE: as práticas atuais e as 
perspetivas futuras, em especial, no Mediterrâneo
(2011/2179(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o programa operacional MED 2007-2013 adotado pela Comissão em 
dezembro de 2007,

– Tendo em conta o programa IEVP de cooperação transfronteiras «Bacia marítima do 
Mediterrâneo» 2007-2013, adotado pela Comissão a 14 de agosto de 2008,

– Tendo em conta o plano estratégico do Arco Latino 2010-2015 «Um Mediterrâneo 
estruturado e inovador»,

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de julho de 2010, sobre a Estratégia da União 
Europeia para a região do Mar Báltico e o papel das macrorregiões na futura política de 
coesão1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 22 de setembro de 2010, sobre a estratégia europeia 
para o desenvolvimento económico e social das regiões montanhosas, insulares e de fraca 
densidade populacional2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 9 de novembro de 2010, intitulada 
«Conclusões do quinto relatório sobre a coesão económica, social e territorial: o futuro da 
política de coesão» (COM(2010)0642),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de dezembro de 2010, sobre a 
Estratégia da União Europeia para a Região do Danúbio (COM(2010)0715) e o Plano de 
Ação indicativo que a acompanha (SEC(2009)0712/2),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de fevereiro de 2011, relativa à implementação da 
estratégia da União para a região do Danúbio3,

– Tendo em conta o relatório da Assembleia Regional e Local Euro-Mediterrânica 
(ARLEM), de 29 de janeiro de 2011, relativo à dimensão territorial da União para o 
Mediterrâneo – recomendações para o futuro,

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de abril de 2011, sobre a revisão da Política 
Europeia de Vizinhança – Dimensão meridional 4,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 22 de junho de 2011, ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões relativo à 

                                               
1 JO C 081E de 2.12.2011, p. 1.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0341.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0065.
4 Textos aprovados, P7_TA(2011)0154.
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implementação da Estratégia da UE para a Região do Mar Báltico (COM(2011)0381),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de junho de 2011,sobre o objetivo 3: Um desafio 
para a cooperação territorial – futura agenda de cooperação transfronteiras, transnacional e 
inter-regional1,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu, de 23 e 24 de junho de 2011, que 
aprovam a estratégia europeia para a região do Danúbio e convidam os Estados-Membros 
a prosseguirem com os trabalhos, em cooperação com a Comissão, sobre possíveis 
estratégias futuras macrorregionais, designadamente no que diz respeito à região adriático 
jónica,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
às disposições específicas aplicáveis ao apoio prestado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional ao objetivo da Cooperação Territorial Europeia 
(COM(2011)0611),

– Tendo em conta a declaração final da presidência do fórum interinstitucional de Catânia, 
de 10 de dezembro de 2011, sobre o tema «Antigos e novos atores no Mediterrâneo em 
mudança: o papel das populações, das regiões e dos agentes locais, dos governos e das 
instituições supranacionais, numa estratégia integrada para o desenvolvimento 
partilhado»,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 dezembro de 2011, sobre a revisão da Política 
Europeia de Vizinhança2,

– Tendo em conta a sua declaração, de 19 de janeiro de 2012, sobre o estabelecimento do 
Pacto das Ilhas como uma iniciativa oficial europeia3, em aplicação do artigo 174.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de março de 2012, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões 
relativa à Estratégia da União Europeia para a Região do Mar Báltico (COM(2012)0128),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão da Cultura e da Educação 
(A7-0000/2012),

A. Considerando que a estratégia macrorregional para o Mar Báltico foi validada em 2009 e 
que a Comissão [relatório de 22 de junho de 2011 - COM(2011)0381] destacou a respeito 
da mesma «o interesse [desta] nova forma de cooperação»;

B. Considerando a estratégia macrorregional para o Danúbio, para a qual o Conselho de 13 
                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0285.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0576.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0016.
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de abril de 20111 convidou a Comissão «a assumir um papel de liderança na coordenação 
estratégica»;

C. Considerando que a estratégia macrorregional tem potencial para abrir um novo terreno 
para a política de coesão na Europa, tendo por objetivo um desenvolvimento com base 
territorial;

D. Considerando que a rubrica orçamental «assistência técnica a favor do Mar Báltico» 
votada por iniciativa do Parlamento Europeu na adoção do orçamento da União para 2011 
demonstrou a relevância dessas dotações para o desenvolvimento eficaz de uma estratégia 
macrorregional;

E. Considerando que a Comissão propõe que a componente transnacional da política de 
cooperação territorial seja reforçada para apoiar as novas políticas macrorregionais2;

F. Considerando que são apresentados vários projetos de macrorregiões e que a Comissão, 
no seu papel de coordenação, deve ajudar a implementar uma governação sustentável e a 
definir critérios comuns e indicadores quantificáveis para permitir avaliar a pertinência 
dos mesmos;

G. Considerando o papel histórico do Mediterrâneo na Europa;

H.. Considerando que uma abordagem macrorregional permitiria definir um projeto global 
neste espaço vital para o futuro da União, a fim de sair da crise atual e ir ao encontro das 
expectativas dos seus vizinhos, nomeadamente as dos povos do Sul do Mediterrâneo;

I. Considerando que o espaço mediterrâneo representa um todo coerente, que forma uma 
mesma bacia cultural e ambiental, partilhando várias características e prioridades comuns 
devido ao «clima mediterrânico»: as mesmas produções agrícolas, escassez de recursos 
hídricos, abundância de recursos em energias renováveis, designadamente a energia solar, 
importância do turismo, mesmos riscos face às catástrofes naturais (incêndios, inundações, 
sismos) e mesmos riscos face aos erros humanos, nomeadamente a poluição marítima;

J. Considerando que o Mediterrâneo é uma região muito extensa que se estende do Este ao 
Oeste ao longo de cerca de 4 000 km, com inúmeros espaços insulares onde é conveniente 
promover uma vasta rede de vias marítimas que permita desenvolver as trocas e, ao 
mesmo tempo, reduzir o seu impacto de CO2;

K. Considerando a apresentação do projeto de estratégia macrorregional adriática jónica que 
se insere num longa prática de cooperação e solidariedade num território coerente à volta 
do mar Adriático;

L. Considerando as concertações efetuadas no quadro da elaboração do presente relatório 
junto de várias regiões abrangidas, da União para o Mediterrâneo e de diferentes 
organismos envolvidos na política de cooperação territorial da União Europeia;

Relativamente às estratégias macrorregionais em geral
                                               
1 8743/1/11 REV 1.
2 (COM(2010)0642 final).
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1. Aprova a abordagem macrorregional das políticas de cooperação territorial entre 
territórios pertencentes a uma mesma «bacia de vida»: mesmo espaço marítimo, mesmo 
maciço montanhoso, mesma bacia fluvial;

2. Considera justificar-se uma abordagem de cooperação desse tipo, particularmente quando 
as fronteiras fragmentaram esses espaços ao longo da história, deixando uma herança de 
fracos níveis de cooperação entre os territórios vizinhos;

3. Entende que os projetos de cooperação territorial e a ferramenta do AECT melhorariam a 
sua mais-valia graças à visão global que uma estratégia macrorregional confere e que, 
deste modo, seriam reforçadas as sinergias com as grandes estratégias comunitárias, tais 
como as redes transeuropeias de transporte ou a política marítima integrada; considera 
que a participação de outras ferramentas da política europeia, tais como as propostas pelo 
BEI, estaria também facilitada; 

4. Recomenda que as estratégias macrorregionais se apoiem numa governação a vários 
níveis, assegurando a participação do plano local e regional;

5. Crê que a estratégia macrorregional é suscetível de proporcionar às políticas de 
vizinhança e/ou pré-adesão da União um quadro favorável a uma maior eficácia;

Relativamente às estratégias macrorregionais em curso

6. Congratula-se com facto de a estratégia macrorregional do Mar Báltico ter demonstrado a 
sua capacidade de criar uma mais-valia europeia relevante. Validada pelo Conselho, 
apoiada pela Comissão, partilhada pelo conjunto dos parceiros nacionais, regionais e 
locais envolvidos, definiu um programa de ação com prioridades claramente 
identificadas;

7. Apela para que esta primeira referência seja objeto de uma avaliação exaustiva assente 
em critérios objetivos e indicadores quantificáveis para cada um dos domínios 
prioritários;

8. Considera necessário, para assegurar o sucesso pleno deste processo, apoiar de forma 
sustentável a estrutura de governação através do seu englobamento no quadro dos futuros 
programas 2014-2020;

9. Solicita à Comissão e ao Conselho que apoiem sem reservas a ação avançada para a bacia 
do Danúbio que deve, também ela, ser objeto de uma avaliação e de um acompanhamento 
regular e dotada dos meios financeiros adequados;

Relativamente às estratégias macrorregionais futuras

10. Sugere à Comissão que coordene um processo de reflexão e concertação para as 
estratégias macrorregionais futuras; considera que se trata de identificar as zonas 
prioritárias em termos de falta de cooperação entre os territórios europeus pertencentes a 
diferentes Estados-Membros, mas que participam na mesma zona de influência; considera 
que esta concertação deve culminar na elaboração de uma «carta de previsional das 
macrorregiões europeias», sem caráter vinculativo e suscetível de evoluir em função das 



PR\900677PT.doc 7/11 PE488.006v01-00

PT

dinâmicas locais;

11. Crê que a estratégia macrorregional não requer novos meios financeiros, nem um novo 
instrumento institucional, nem nova regulamentação, mas é da opinião de que um 
acompanhamento dessas ações justifica um apoio dos fundos europeus sob a forma de 
dotações para assistência técnica;

12. Considera que é necessário possibilitar a afetação dos fundos do objetivo de cooperação 
territorial às estratégias macrorregionais em duas fases: a primeira para permitir o 
surgimento das mesmas – fase de prefiguração com uma duração de cerca de dois anos – , 
a segunda para acompanhar a sua subida progressiva – fase de consolidação, com uma 
duração maior;

Perspetivas no Mediterrâneo

13. Apoia a implementação de uma estratégia macrorregional para a bacia mediterrânica com 
vista à estruturação desse espaço fulcral para o futuro da Europa e solicita ao Conselho e 
à Comissão que favoreçam o surgimento da mesma;

14. Considera que a execução de uma estratégia macrorregional que associa a União, as 
autoridades nacionais, regionais e locais, as organizações regionais, as instituições 
financeiras e as ONG da parte europeia da bacia mediterrânica, e aberta aos países 
vizinhos e/ou aos países em fase de pré-adesão é suscetível de elevar consideravelmente o 
nível político e operacional da cooperação territorial nesta região;

15. Pretende que a estratégia macrorregional adriática jónica seja rapidamente aprovada pelo 
Conselho, com vista à concretização de um primeiro passo no sentido da implementação 
de uma estratégia macrorregional no Mediterrâneo;

16. Pretende que no Mediterrâneo Ocidental e no Mediterrâneo Oriental surjam também 
estratégias macrorregionais que incluam uma componente marítima expressiva e tenham 
em conta as especificidades dos territórios insulares e as necessidades do seu 
desenvolvimento;

17. Considera que a coordenação destas três estratégias macrorregionais– Mediterrâneo 
Ocidental, adriática jónica e Mediterrâneo Oriental – permitirá levar a cabo uma política 
global para toda a bacia mediterrânica, em sinergia com as prioridades definidas pelas 
organizações regionais e internacionais;

18. Exorta os Estados-Membros envolvidos a fomentarem o desejo de cooperação que surgiu 
durante a elaboração do presente relatório e solicita à futura Presidência cipriota da União 
que apoie um projeto desta natureza;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1.  A emergência das macrorregiões

Lançada em 2009, a macrorregião do Mar Báltico agrupa um conjunto coerente de territórios 
vocacionados para cooperarem e assim resolverem melhor os problemas económicos e 
ambientais que neles se colocam. Essa cooperação assumiu a forma de uma «estratégia 
macrorregional», destinada a coordenar as fortes cooperações setoriais já em vigor, tendo sido 
estruturada em torno de quatro pilares – ambiente, prosperidade, acessibilidade e segurança –
e de um plano de ação que inclui 15 eixos prioritários e 80 projetos emblemáticos.

Esta experiência inspirou outros projetos. Um deles – a macrorregião do Danúbio – foi objeto 
de um primeiro avanço. Outros estão a ser estudados. As instituições envolvidas – Estados-
Membros, regiões, autoridades locais – concertam-se para definir quadros semelhantes nas 
diferentes macrorregiões da Europa que partilham características comuns: mesmo espaço 
marítimo, mesmo maciço montanhoso, mesma bacia fluvial, etc.   

As estratégias macrorregionais abrem novas perspetivas aos projetos de cooperação territorial 
apoiados pela política de coesão. Podem acompanhar as grandes estratégias comunitárias, 
como as redes transeuropeias de transportes ou a política marítima integrada. Podem dar 
assistência a uma melhor adequação entre os programas regionais e os objetivos da estratégia 
2020 do Parlamento Europeu. 

2. Ponto da situação e primeiros ensinamentos colhidos

O conceito de macrorregião mobilizou os atores envolvidos, e o entusiasmo que sentimos 
revela a manifestação de uma verdadeira expectativa no investimento nesta nova vertente das 
políticas públicas na Europa, tendo por objetivo um desenvolvimento com base territorial. Há 
razões objetivas para isso – interação entre regiões da mesma vizinhança –, mas também 
históricas e culturais, pois essas «bacias de vida» têm, ao longo dos séculos, partilhado uma 
história comum. Esses laços imemoriais, a reforçar ou mesmo, por vezes, a recuperar, 
definem uma base de cooperação partilhada. A adesão ao conceito de macrorregião 
testemunha também a progressão da ideia europeia.

A Comissão empenhou-se na implementação da estratégia do Mar Báltico. Nas suas 
conclusões de 13 de abril de 2011, o Conselho, a propósito da macrorregião do Danúbio, 
convidou mais uma vez a Comissão «a desempenhar um papel de liderança na coordenação 
estratégica». Concretamente, a governação de tal dispositivo é complexa, e a sua condução 
exige uma assistência técnica importante. A DG REGIO não pode, no estado atual das coisas, 
assumir mais essa responsabilidade.

Uma vez passado o efeito de anúncio, corremos o risco de se transformar num «grande 
monstro orçamentívoro» e ineficaz. Assim, foi estabelecida uma regra chamada «regra dos 
três nãos»: não a mais meios financeiros, não a um novo instrumento institucional e não a 
mais regulamentação. Esta imposição foi adaptada pelo Conselho, que promulgou, no passado 
dia 13 de abril, uma «regra dos três sins»: sim à complementaridade dos financiamentos, sim 
à coordenação dos instrumentos institucionais e sim à definição de novos projetos. Esta 
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dialética visa, na prática, a procura de um equilíbrio que há que encontrar antes da aprovação 
dos regulamentos da próxima política de coesão territorial 2014-2020.

3. As mais-valias da estratégia macrorregional

Perante o exemplo do Mar Báltico e graças à implementação das estratégias macrorregionais, 
surgem diversas potencialidades. Trata-se sobretudo de oferecer um quadro de referência 
pertinente às políticas de coesão e de favorecer a cooperação intersetorial numa mesma 
região. Esse quadro pode orientar os investimentos para uma complementaridade acrescida e 
influenciar as prioridades respetivas de cada plano regional de desenvolvimento de uma 
mesma macrorregião da Europa, permitindo uma visão global e verdadeiras sinergias no 
âmbito de uma abordagem integrada.

Outra vantagem desta estratégia: permite uma maior participação e melhor cooperação entre 
os diferentes instrumentos de intervenção existentes na União Europeia, ultrapassando as 
simples dotações afetadas à política de coesão. É o caso, nomeadamente, do Banco Europeu 
de Investimento (BEI). Permite também fazer convergir os recursos das regiões e dos 
diferentes Estados-Membros através de uma governação a diversos níveis. É uma estratégia 
em que todos os interessados ficam a ganhar.

Por fim, a estratégia macrorregional confere às políticas de vizinhança da União um quadro 
propício a um diálogo renovado e a relações frutuosas e concretas. 

4. As dificuldades a ultrapassar

Cada estratégia macrorregional possui uma dupla dimensão: territorial em torno da definição 
de um território de aplicação, e funcional através da definição de prioridades. A adesão das 
coletividades envolvidas deve ser obtida no momento do lançamento de uma ação desse tipo. 
Tudo isto leva a prever uma fase de prefiguração, com uma duração de um a dois anos, antes 
de uma macrorregião poder efetivamente surgir.

O funcionamento das macrorregiões deve evitar a armadilha de uma governação 
intergovernamental, mesmo no caso de o seu caráter transnacional pressupor o envolvimento 
dos Estados-Membros em causa. Só uma governação a vários níveis, implicando 
nomeadamente a escala regional, é adequada para garantir a vocação europeia de tais 
iniciativas e assegurar uma complementaridade com a política de desenvolvimento regional 
da União Europeia.

A criação por «geração espontânea» das futuras macrorregiões não constitui um esquema 
viável. Induz um caráter aleatório que prejudicará a emergência de iniciativas coerentes. 
Assim, cada criação deve ser um processo «bottom-up» partindo da motivação real dos atores 
no terreno. 

A participação das regiões vizinhas é necessária para validar inúmeros projetos desenvolvidos 
pelas estratégias macrorregionais. Essa participação deve decorrer de políticas territoriais e 
não de uma dimensão política externa.
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5. Medidas a adotar

O desenvolvimento de estratégias macrorregionais deve estar inserido numa reflexão global 
destinada a inventariar as problemáticas no terreno, de forma a evitar projetos hesitantes ou 
decorrentes de simples considerações de ordem política e imediatista. Há que definir uma 
«carta previsional das macrorregiões europeias», mesmo que não seja obrigatória e que possa 
evoluir em função das dinâmicas locais.

Para cada macrorregião, é necessária uma «fase de prefiguração», que organize uma ronda 
pelos parceiros envolvidos, que trace os primeiros eixos estratégicos e que defina também as 
bases de uma futura governação: ou a designação de uma coletividade líder, ou a criação de 
um AECT, ou a governação por um órgão colegial com responsabilidades bem definidas e 
partilhadas entre diferentes Estados ou diferentes regiões, ou qualquer outro tipo de 
modalidade. Nos termos da decisão do Conselho, a Comissão constitui a instância natural de 
direção desse tipo de processo de prefiguração. Deve fornecer os recursos necessários, 
humanos e financeiros, para tal investimento.

Os meios financeiros de apoio à ação de cooperação macrorregional devem ser fornecidos no 
âmbito da componente de cooperação territorial da política de coesão. Isto vai ao encontro da 
vontade de aumentar sensivelmente o nível orçamental, de acordo com o desejo do
Parlamento Europeu já expresso para o período de programas 2014-2020, desejo esse também 
apoiado pela Comissão, nomeadamente no quinto relatório sobre a política de coesão que 
preconiza uma «componente transnacional reforçada».

Esse auxílio financeiro poderia assumir a forma de dotações de assistência técnica, tanto para 
a fase de prefiguração junto da própria Comissão, como para a fase de implementação junto 
da instância de governação aprovada no final da fase de prefiguração. 

Para os projetos prioritários, como já aconteceu no âmbito da estratégia Mar Báltico, a 
complementaridade dos financiamentos pode ser conseguida associando os critérios de 
seleção às prioridades da estratégia macrorregional nos convites à apresentação de projetos 
realizados no âmbito dos programas operacionais da política de coesão.

6. A importância de uma estratégia macrorregional no Mediterrâneo

A bacia mediterrânica partilha o mesmo ambiente natural, e uma única realidade histórica e 
cultural liga todas as suas margens. No sul da Europa, existem fortes potencialidades que só 
podem ser valorizadas com a coordenação e a perspetiva de conjunto proporcionadas pela 
definição de uma estratégia macrorregional.

A área mediterrânica é enorme, o que leva a interrogarmo-nos sobre o dispositivo 
macrorregional a privilegiar. No Mediterrâneo Central, há quem se mobilize em torno de um 
projeto de macrorregião adriático jónica. As concertações efetuadas no quadro da redação do 
presente relatório levam a adotar a opção de três macrorregiões distintas: uma no 
Mediterrâneo Ocidental, outra no Mediterrâneo Central, também designada de adriático 
jónica, e a terceira no Mediterrâneo Oriental, com um dispositivo estruturado de coordenação 
entre as mesmas.
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As regiões mediterrânicas partilham, graças ao seu clima comum - o «clima mediterrânico» -
ecótipos semelhantes. Os produtos agrícolas são todos da mesma natureza, de norte a sul e de 
leste a oeste, e, na sua diversidade, formam uma mesma gama de produtos. As problemáticas 
ambientais (por exemplo, os incêndios) são sempre as mesmas. Primeiro destino turístico do 
mundo, os territórios mediterrânicos têm interesse em cooperar a fim de consolidar e melhorar 
as perspetivas deste setor económico fundamental para a maior parte deles.

A nível das potencialidades, é necessário que o tráfego marítimo ocupe o centro de uma 
estratégia dos transportes em toda a zona, nomeadamente no que respeita às mercadorias. Há 
que abrir rotas no mar, numerosas e diversificadas. O desenvolvimento das energias 
renováveis e, mais concretamente, da energia solar, possui condições ideais no Mediterrâneo. 
A tais objetivos, a estratégia macrorregional pode fornecer respostas adequadas, implicando 
parceiros como o BEI.

A biodiversidade mediterrânica é particularmente abundante; mas está ameaçada. A pesca 
excessiva representa uma ameaça para os recursos haliêuticos. O Mar Mediterrâneo é um mar 
fechado, com um tráfego marítimo muito denso, e em cujas margens ocorre um crescimento 
demográfico extremamente intenso, fenómeno muito acentuado pela frequência turística. 
Assim, o ambiente litoral e marinho constitui uma preocupação fundamental de todo este 
espaço. Há que favorecer uma política coordenada de tratamento das descargas poluentes, 
com a generalização das cooperações «Norte-Sul» entre autoridades locais, com o apoio das 
políticas de vizinhança. 

Para 2020, e mais além, o Mediterrâneo representa o «horizonte de proximidade» principal 
para a Europa, devido aos 500 milhões de habitantes que aqui vivem, mas apenas um terço na 
parte interior da União Europeia. Uma dinâmica de desenvolvimento em torno do 
Mediterrâneo pode constituir uma força impulsionadora para toda a economia europeia.

No seio da UE, o espaço do Mediterrâneo está muito pouco estruturado. Nele se observam 
desempenhos muito fracos em termos de cooperação e interconexão. Os desafios que as 
autoridades políticas na zona do Mediterrâneo têm de enfrentar poderão ser muito mais bem 
perspetivados no âmbito de uma reflexão e de um plano de conjunto. 

Fora da União Europeia, as populações que vivem em torno do Mediterrâneo possuem 
padrões de vida muito degradados, a todos os níveis: económicos, sociais, ecológicos e 
políticos. O desenvolvimento dessas sociedades constitui uma necessidade para elas próprias, 
bem como uma oportunidade para a Europa. Esta última capitalizaria uma maior segurança, 
um controlo mais «sustentável» dos fluxos de imigração, e uma participação direta numa zona 
de crescimento com um impacto positivo nos desempenhos da sua própria economia. Assim, 
os acontecimentos da primavera passada ocorridos no Sul do Mediterrâneo constituem um 
encorajamento poderoso para o desenvolvimento de novas políticas ativas de vizinhança. 
Ligadas, pelo menos em parte, a uma estratégia macrorregional, poderão assumir uma 
dimensão territorial concreta, garantia de uma melhor eficácia.

Os Estados e as regiões europeias do espaço mediterrânico devem avançar numa atitude 
reforçada de cooperação, abrindo-o a todos os parceiros deste espaço essencial para o futuro 
da Europa. A estratégia macrorregional constitui um meio a privilegiar nesse sentido. 


