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SUGESTÕES

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

1. Destaca a importância de uma maior integração da região atlântica nas redes 
transeuropeias de transporte; insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem, no 
âmbito das orientações relativas à futura RTE-T e do mecanismo «Interligar a Europa», a 
criação de um sistema de transportes multimodal abrangente em toda a região atlântica, 
concentrando-se nos eixos Norte-Sul e Oeste-Este, tendo igualmente em conta as 
particularidades das regiões ultraperiféricas; salienta a necessidade de dar prioridade a 
meios de transporte sustentáveis, como o transporte ferroviário, fluvial e as auto-estradas 
do mar, com vista a reduzir o congestionamento nos transportes rodoviários, definir com 
precisão as áreas de logística e de intercâmbio modal, e realizar uma análise de 
custo-benefício para a utilização de cada tipo de infraestrutura;

2. Salienta a necessidade de uma coordenação e uma cooperação transfronteiriças eficazes 
para a construção e utilização de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, incluindo linhas 
ferroviárias de alta velocidade, aeroportos, portos marítimos, portos de navegação interior, 
terminais no interior e logística, com vista ao desenvolvimento de um sistema de 
transportes mais sustentável e multimodal; recorda a importância do transporte 
aéreo/marítimo e das infraestruturas aeroportuárias/portuárias periféricas para a coesão 
económica e social das regiões ultraperiféricas do Atlântico; salienta igualmente a 
necessidade de facilitar a mobilidade entre o litoral Atlântico e outras costas marítimas, 
especialmente o Mediterrâneo, para poder assegurar ligações de transportes eficientes;

3. Reconhece a importância do desenvolvimento dos portos atlânticos da UE, nomeadamente 
terminais de petróleo e gás e sistemas intermodais de transporte; salienta que essas 
infraestruturas devem ser construídas no rigoroso respeito pelos mais elevados padrões 
vigentes a nível europeu e internacional em matéria de proteção das regiões costeiras, da 
segurança e saúde humana e após a realização dos estudos relevantes de avaliação do 
impacto ambiental;

4. Considera que deve ser atribuída especial prioridade à coordenação e cooperação entre 
portos marítimos e às ligações entre estes e as ilhas e regiões do interior, incluindo através 
das vias navegáveis interiores e de melhores ligações às zonas do interior, para garantir 
que todas as partes da região possam beneficiar do crescimento do transporte marítimo; 
recorda, neste contexto, a importância de uma abordagem integrada da gestão das zonas 
marítimas/costeiras e do interior, incentivando nomeadamente os projetos que favoreçam 
a interface terra-mar;

5. Realça a necessidade de aumentar o volume, a eficiência e a competitividade do transporte 
marítimo de curta distância no Oceano Atlântico, enquanto forma inovadora e ecológica 
de melhorar e diversificar as redes transeuropeias de transporte, de estimular a atividade 
de portos pequenos e periféricos e de contribuir para a redução das emissões e do 
congestionamento das estradas; sublinha a importância de dar prioridade à criação de 
autoestradas do mar no âmbito das orientações relativas à futura RTE-T e do mecanismo 
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«Interligar a Europa»; convida os Estados atlânticos e as autoridades portuárias a assinar 
memorandos de entendimento com vista à promoção da criação de autoestradas do mar 
em toda a costa atlântica, incluindo países terceiros;

6. Exorta a que, para assegurar a sustentabilidade das autoestradas do mar e de acordo com a 
estratégia Europa 2020, se adotem recomendações específicas para as embarcações, a fim 
de promover a incorporação de sistemas de propulsão com níveis baixos de emissão de 
carbono e a aplicação de critérios de construção exigentes em matéria de eficácia, 
comodidade, capacidade, segurança, localização e telecomunicações; salienta que essas 
recomendações deverão incidir no aumento da eficácia deste meio de transporte, a 
preservação do meio ambiente e a contribuição para a sua integração com as demais redes 
e meios de transporte;

7. Apela à melhoria dos atuais sistemas de monitorização de navios, à imediata aplicação das 
competências reforçadas da AESM e à conclusão dos acordos de partilha de dados entre 
as autoridades competentes, por forma a permitir a identificação e o acompanhamento de 
navios e combater ameaças, como o crime transfronteiras, o contrabando, a pesca ilegal e 
o tráfico de pessoas; realça a importância da promoção da implantação e execução dos 
programas europeus de navegação por satélite (EGNOS e Galileo), por forma a incluir 
sistemas de apoio de busca e salvamento no Atlântico; salienta a necessidade de assegurar 
um financiamento sustentável da União no programa de monitorização global do ambiente 
e da segurança (GMES), que contribui, nomeadamente, para a prevenção e gestão dos 
riscos marítimos;

8. Salienta os benefícios resultantes da criação do Céu Único Europeu, a fim de reforçar a 
coesão territorial através da multiplicação das trocas entre os aeroportos regionais no seio 
da União e, por conseguinte, insta a Comissão a assegurar-se da implantação de blocos 
funcionais de espaço aéreo nos prazos estipulados para o cumprimento deste objetivo;

9. Solicita que, em matéria de infraestruturas aeroportuárias no espaço atlântico, se tenha em 
conta a especificidade do aeroporto de Gibraltar, sem prejuízo das posições jurídicas do 
Reino de Espanha e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte em relação ao 
litígio que envolve a soberania do território onde está situado o aeroporto;

10. Salienta a necessidade de um desenvolvimento sustentável das principais forças motrizes 
do crescimento económico na zona atlântica, nomeadamente, do transporte marítimo, da 
construção naval, da pesca e da aquicultura, do turismo e da energia eólica offshore, da 
energia das ondas e das marés, assim como a necessidade de promover a investigação no 
domínio das energias renováveis e da diversificação das fontes de energia e das rotas de 
fornecimento de energia na UE; sublinha a importância da política marítima integrada da 
UE para a prossecução do desenvolvimento harmonioso e coordenado dos referidos 
setores marítimos no espaço atlântico;

11. Destaca as potencialidades das regiões ultraperiféricas, que são parte integrante da 
dimensão global da Estratégia Atlântica, como laboratórios de ensaio para a gestão 
sustentável dos oceanos, dos mares e das zonas costeiras; sublinha que a sua localização 
proporciona uma oportunidade de ação na exploração e experimentação nas áreas das 
energias marinhas, da luta contra as alterações climáticas, da segurança alimentar, da 
proteção da biodiversidade; da promoção da aquicultura, da exploração de biotecnologias 
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e exploração de minérios; solicita, por conseguinte, dadas as características específicas das 
regiões ultraperiféricas, que as mesmas sejam tidas em conta no desenvolvimento do 
transporte aéreo e marítimo;

12. Sublinha a importância de um turismo sustentável, responsável e de elevada qualidade 
para a regeneração do Espaço Atlântico e a criação de empregos de qualidade e para todo 
o ano; realça, por conseguinte, a necessidade de proteger e promover a atratividade do 
litoral, das paisagens e da herança cultural das regiões atlânticas e de criar produtos 
turísticos alternativos e temáticos, com vista a reforçar o perfil da região enquanto destino 
turístico e assegurar uma economia sustentável; apela a uma melhor utilização dos 
programas de apoio da UE no âmbito do turismo e a agir no sentido de haver uma 
consciencialização para os instrumentos de financiamento disponíveis;

13. Salienta que a atratividade, a competitividade e o dinamismo dos territórios litorais do 
Atlântico passam pelo reforço do seu potencial turístico; sublinha, por conseguinte, que é 
importante prolongar as estações turísticas e diversificar as ofertas e os públicos, a fim de 
eliminar os efeitos da sazonalidade, promover os trunfos desses territórios, incentivando, 
nomeadamente, o turismo náutico, de cruzeiro, termal e cultural e favorecendo ações que 
garantam a ligação das atividades nas zonas costeiras e marítimas à oferta turística no 
interior; insiste na necessidade de atenuar o impacto das atividades e das infraestruturas 
turísticas no ambiente e de assegurar a gestão das zonas costeiras e do seu interior, 
garantindo a sustentabilidade desses territórios, da sua fauna, flora e paisagem;

14. Destaca a importância da incorporação da transformação dos produtos agroalimentares e 
pesqueiros, especialmente os oriundos da agricultura e da pesca artesanais, na 
consolidação das ofertas turísticas de qualidade; defende o reforço das cadeias de 
comercialização curtas, a fim de contribuir para que o valor acrescentado permaneça na 
zona;

15. Insiste na necessidade de restaurar a atratividade das profissões ligadas ao mar e as que 
estão relacionadas com os setores da pesca extrativa, da aquicultura e da transformação, 
por forma a oferecer aos jovens mais oportunidades de emprego e manter as competências 
técnicas ligadas ao mar no Espaço Atlântico;

16. Insta a Comissão a adotar o Plano de Ação para a Estratégia Atlântica até ao final de 
2013, incorporando projetos emblemáticos, envolvendo amplamente todas as partes 
interessadas, os níveis institucionais e administrativos, os agentes económicos e sociais e 
os parceiros regionais relevantes e utilizando todos os instrumentos financeiros 
disponíveis; considera que a Comissão deve continuar a efetuar revisões regulares à 
execução de projetos prioritários e a disponibilizar, em conjunto com os 
Estados-Membros envolvidos, o financiamento necessário para a sua rápida aplicação;

17. Solicita à Comissão que inclua no seu Plano de Ação o objetivo de tornar o Oceano 
Atlântico um espaço exemplar em termos de «navegação limpa» e de segurança marítima; 
considera estes objetivos fundamentais para manter e melhorar o potencial turístico da 
região;

18. Recorda que o artigo 349.º do TFUE reconhece a necessidade de ter em conta as 
especificidades das regiões ultraperiféricas da União, que estão maioritariamente situadas 
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na região atlântica e se caracterizam pelo grande afastamento e insularidade; exorta a 
Comissão a reconhecer, na sua Estratégia Atlântica, a grande importância do transporte 
aéreo e marítimo para a coesão económica, social e territorial das regiões ultraperiféricas;

19. Destaca a importância de desenvolver a dimensão externa da estratégia marítima atlântica 
e a sua internacionalização, tirando partido do posicionamento geoestratégico das regiões 
ultraperiféricas e encorajando, sempre que seja conveniente, a participação dos parceiros 
transatlânticos da UE no Fórum Atlântico.
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