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 PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014 

 

Comissão dos Assuntos Jurídicos 
O Presidente 

 

27.5.2011 

Deputado Brian Simpson 

Presidente 

Comissão dos Transportes e do Turismo 

BRUXELAS 

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que estabelece um Programa de Apoio ao 

Aprofundamento da Política Marítima Integrada (COM(2010)0494 – 

C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)(COD)) 

Senhor Presidente, 

Por carta de 18 de Abril de 2011 solicitou V. Exa. a Comissão dos Assuntos Jurídicos, nos 

termos do n.° 2 do artigo 37.° do Regimento, que emitisse o seu parecer sobre uma alteração 

da base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento Europeu  e do Conselho que 

estabelece um Programa de Apoio ao Aprofundamento da Política Marítima Integrada (a 

"Proposta") dos artigos 43.°, n.° 2, 74.°, 77.°, n.° 2, 91.°, n.° 1, 100.°, n.° 2, 173.°, n.° 3, 

175.°, 188.°, 192.°, n.° 1, 194.°, n.° 2 e 195.°, n.° 2 TFUE para os artigos 43.°, n.° 2, 91.°, n.° 

1, e 100.°, n.° 2, 173.°, n.° 3, 175.°, 188.°, 192.°, n.° 1, 194.°, n.° 2 e 195.°, n.° 2 TFUE. As 

alterações apresentadas pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar (ENVI) acrescentaram os artigos 165.°, n.° 4 e 166.°, n.° 4 TFUE às bases jurídicas 

propostas.  

A comissão procedeu à apreciação da questão em apreço na sua reunião de 24 de Maio de 

2011. 

I. Antecedentes 

 

A proposta foi apresentada pela Comissão em 29 de Setembro de 2010 na sequência da 
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Comunicação da Comissão sobre uma Política Marítima Integrada de Outubro de 2007 (o 

chamado "Livro Azul")1  e o relatório de progresso sobre a Política Marítima Integrada da UE 

de 15 de Outubro de 20092, e como resposta às conclusões do Conselho de 16 de Novembro 

de 2009, que convidavam a Comissão a, apresentar as propostas necessárias para o 

financiamento das acções de política marítima integrada no quadro das perspectivas 

financeiras existentes, com vista à sua entrada em vigor até 2011.  

 

A Política Marítima Integrada ("PMI") promove uma abordagem intersectorial da governação 

marítima. Incentiva a identificação de sinergias entre todas as políticas da UE relacionadas 

com os oceanos, os mares, as regiões costeiras e os sectores marítimos – nomeadamente o 

ambiente, transporte marítimo, energia, investigação, indústria, pescas e política regional.   

 

O Plano de Acção que acompanhava o Livro Azul definiu um certo número de acções que a 

Comissão propunha empreender como primeiro passo da implementação da PMI para a 

União. Até ao final de 2010 as acções PMI foram financiadas apenas com base nas alíneas a) 

e b) do artigo 49.° e no artigo 42.° das suas regras de execução, que prevêem o financiamento 

de projectos-piloto e acções preparatórias. Contudo, esta solução era provisória e é necessário 

outro apoio financeiro para as acções ao longo do período remanescente (2011-2013) das 

actuais Perspectivas Financeiras.  

 

A proposta tem por conseguinte por objectivo prever um financiamento adequado para o 

aprofundamento do desenvolvimento e implementação da PMI e estabelecer um quadro 

financeiro estável para o período de 2011-2013, ao criar um enquadramento financeiro.  

 

Na sua resolução de 21 de Outubro de 2010 sobre a Política Marítima Integrada (PMI) - 

Avaliação dos progressos registados e novos desafios (2010/2040(INI)), o Parlamento apoiou 

"o intento expresso pela Comissão de financiar a PMI com um montante de 50 milhões de 

euros durante os próximos dois anos, a fim de consolidar os projectos anteriores nas áreas 

da política, da governação, da sustentabilidade e da vigilância".   

 

II. Bases jurídicas propostas pela Comissão 

 

Na exposição de motivos da proposta a Comissão declara que não existe no Tratado uma base 

jurídica explícita em que a PMI da União se possa basear. Contudo, a PMI abrange muitas 

políticas sectoriais da UE com incidência sobre os mares e as costas. Por conseguinte, a base 

jurídica proposta inclui os seguintes artigos: 43.°, n.° 2, 74.° e 77.°, n.° 2, 91.°, n.° 1 e 100.°, 

n.° 2, 173.°, n.° 3, 175.°, 188.°, 192.°, n.° 1, 194.°, n.° 2 e 195.°, n.° 2 TFUE, que têm a 

seguinte redacção: 

 

"Artigo 43.°, n.° 2 ) 

 

2. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social, estabelecem a organização comum 

dos mercados agrícolas prevista no n.° 1 do artigo 40.° , bem como as demais disposições 

necessárias à prossecução dos objectivos da política comum da agricultura e pescas." 

                                                 
1 COM (2007) 575. 
2 COM (2009) 540. 
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"Artigo 74.°  

 

O Conselho adopta medidas destinadas a assegurar a cooperação administrativa entre os 

serviços competentes dos Estados-Membros nos domínios abrangidos pelo presente título, 

bem como entre esses serviços e a Comissão. O Conselho delibera sob proposta da 

Comissão, sob reserva do artigo 76.° , e após consulta ao Parlamento Europeu." 

 

"Artigo 77.°, n.° 2 

 

2. Para efeitos do n.° 1, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 

processo legislativo ordinário, adoptam as medidas relativas:  

a) À política comum de vistos e outros títulos de residência de curta duração;  

b) Aos controlos a que são submetidas as pessoas que transpõem as fronteiras externas;  

c) Às condições aplicáveis à livre circulação de nacionais de países terceiros na União 

durante um curto período;  

d) A qualquer medida necessária à introdução gradual de um sistema integrado de gestão 

das fronteiras externas;  

e) À ausência de quaisquer controlos de pessoas, independentemente da sua nacionalidade, 

na passagem das fronteiras internas.  

 
 

"Artigo 91.°, n.° 1  

 

1. Para efeitos de aplicação do artigo 90. o , e tendo em conta os aspectos específicos dos 

transportes, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, estabelecem:  

a) Regras comuns aplicáveis aos transportes internacionais efectuados a partir de ou com destino ao 

território de um Estado-Membro, ou que atravessem o território de um ou mais Estados-Membros;  

b) As condições em que os transportadores não residentes podem efectuar serviços de transporte num 

Estado-Membro;  

c) Medidas que permitam aumentar a segurança dos transportes;  

d) Quaisquer outras disposições adequadas." 

 

"Artigo 100.°, n.° 2 

 

2. Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário, podem estabelecer disposições adequadas para os transportes marítimos e aéreos. 

Deliberam após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões." 

 

"Artigo 173.°, n.° 3 

 

1. A União e os Estados-Membros zelarão por que sejam asseguradas as condições 

necessárias ao desenvolvimento da capacidade concorrencial da indústria da União.  

Para o efeito, e no âmbito de um sistema de mercados abertos e concorrenciais, a sua acção 
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tem por objectivo:  

— acelerar a adaptação da indústria às alterações estruturais,  

— incentivar um ambiente favorável à iniciativa e ao desenvolvimento das empresas do 

conjunto da União, e nomeadamente das pequenas e médias empresas,  

— incentivar um ambiente favorável à cooperação entre empresas,  

— fomentar uma melhor exploração do potencial industrial das políticas de inovação, de 

investigação e de desenvolvimento tecnológico.  

 

2. ....  

 

3. A União contribuirá para a realização dos objectivos enunciados no n. o 1 através das 

políticas e acções por si desenvolvidas em aplicação de outras disposições dos Tratados. O 

Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social, podem decidir adoptar medidas 

específicas destinadas a apoiar as acções empreendidas nos Estados-Membros para alcançar 

os objectivos enunciados no n.° 1, com exclusão de qualquer harmonização das disposições 

legislativas e regulamentares dos Estados-Membros.  

 

A União não pode invocar o presente título para introduzir quaisquer medidas que possam 

conduzir a distorções de concorrência ou que comportem disposições fiscais ou relativas aos 

direitos e interesses dos trabalhadores assalariados." 

 

"Artigo 175.°  

 

Os Estados-Membros conduzirão e coordenarão as suas políticas económicas tendo 

igualmente em vista atingir os objectivos enunciados no artigo 174.°1 . A formulação e a 

concretização das políticas e acções da União, bem como a realização do mercado interno, 

terão em conta os objectivos enunciados no artigo 174. o e contribuirão para a sua 

realização. A União apoiará igualmente a realização desses objectivos pela acção por si 

desenvolvida através dos fundos com finalidade estrutural (Fundo Europeu de Orientação e 

de Garantia Agrícola, secção «Orientação»; Fundo Social Europeu; Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional), do Banco Europeu de Investimento e dos demais instrumentos 

financeiros existentes.  

De três em três anos, a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões um relatório sobre os progressos 

registados na realização da coesão económica, social e territorial e sobre a forma como os 

                                                 
1 Artigo 174º 

A fim de promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da União, esta desenvolverá e prosseguirá a 

sua acção no sentido de reforçar a sua coesão económica, social e territorial.  

Em especial, a União procurará reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e 

o atraso das regiões menos favorecidas.  

Entre as regiões em causa, é consagrada especial atenção às zonas rurais, às zonas afectadas pela transição 

industrial e às regiões com limitações naturais ou demográficas graves e permanentes, tais como as regiões 

mais setentrionais com densidade populacional muito baixa e as regiões insulares, transfronteiriças e de 

montanha.  
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vários meios previstos no presente artigo contribuíram para esses progressos; este relatório 

será acompanhado, se for caso disso, de propostas adequadas.  

Se se verificar a necessidade de acções específicas não inseridas no âmbito dos fundos, e sem 

prejuízo das medidas decididas no âmbito das outras políticas da União, essas acções podem 

ser aprovadas pelo Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 

processo legislativo ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité 

das Regiões." 

 

"Artigo 188.°  

 

O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta ao Parlamento Europeu e ao Comité 

Económico e Social, adoptará as disposições a que se refere o artigo 187.°1.  

 

O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário, e após consulta ao Comité Económico e Social, adoptarão as disposições a que se 

referem os artigos 183.° , 184.° e 185.° 2. A adopção dos programas complementares requer 

o acordo dos Estados-Membros interessados." 

 

"Artigo 192.°, n.° 1 

 

1. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, adoptarão 

as acções a empreender pela União para realizar os objectivos previstos no artigo 191.° 
3." 

                                                 
1 Artigo 187.°  

A União pode criar empresas comuns ou quaisquer outras estruturas necessárias à boa execução dos 

programas de investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração da União.  

2 Artigo 183.°  

Para a execução do programa-quadro plurianual, a União:  

— fixará as regras de participação das empresas, dos centros de investigação e das universidades,  

— fixará as regras aplicáveis à difusão dos resultados da investigação.  

Artigo 184.°  

Na execução do programa-quadro plurianual, pode ser decidido adoptar programas complementares em que 

apenas participarão alguns Estados-Membros que assegurem o seu financiamento, sem prejuízo da eventual 

participação da União.  

A União adoptará as regras aplicáveis aos programas complementares, nomeadamente em matéria de difusão 

dos conhecimentos e de acesso de outros Estados-Membros. 

Artigo 185.°  

Na execução do programa-quadro plurianual, a União pode prever, com o acordo dos Estados- -Membros 

interessados, a participação em programas de investigação e de desenvolvimento empreendidos por vários 

Estados-Membros, incluindo a participação nas estruturas criadas para a execução desses programas.  

3 Artigo 191.°   

1. A política da União no domínio do ambiente contribuirá para a prossecução dos seguintes objectivos:  

— a preservação, a protecção e a melhoria da qualidade do ambiente,  

— a protecção da saúde das pessoas,  
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"Artigo 194.°, n.° 2 

 

1. No âmbito do estabelecimento ou do funcionamento do mercado interno e tendo em conta a 

exigência de preservação e melhoria do ambiente, a política da União no domínio da energia 

tem por objectivos, num espírito de solidariedade entre os Estados-Membros:  

a) Assegurar o funcionamento do mercado da energia;  

b) Assegurar a segurança do aprovisionamento energético da União;  

c) Promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como o desenvolvimento 

de energias novas e renováveis; e  

d) Promover a interconexão das redes de energia. 

 

2. Sem prejuízo da aplicação de outras disposições dos Tratados, o Parlamento Europeu e o 

Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as 

medidas necessárias à realização dos objectivos a que se refere o n. o 1. Essas medidas são 

adoptadas após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.  

Não afectam o direito de os Estados-Membros determinarem as condições de exploração dos 

seus recursos energéticos, a sua escolha entre diferentes fontes energéticas e a estrutura 

geral do seu aprovisionamento energético, sem prejuízo da alínea c) do n. o 2 do artigo 192.°  

 

"Artigo 195.°, n.° 2  

 

                                                                                                                                                         

— a utilização prudente e racional dos recursos naturais,  

— a promoção, no plano internacional, de medidas destinadas a enfrentar os problemas regionais ou mundiais 

do ambiente, e designadamente a combater as alterações climáticas.  

2. A política da União no domínio do ambiente terá por objectivo atingir um nível de protecção elevado, tendo 

em conta a diversidade das situações existentes nas diferentes regiões da União. Basear-se-á nos princípios da 

precaução e da acção preventiva, da correcção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente e do 

poluidor-pagador.  

Neste contexto, as medidas de harmonização destinadas a satisfazer exigências em matéria de protecção do 

ambiente incluirão, nos casos adequados, uma cláusula de salvaguarda autorizando os Estados-Membros a 

tomar, por razões ambientais não económicas, medidas provisórias sujeitas a um processo de controlo da 

União. 

3. Na elaboração da sua política no domínio do ambiente, a União terá em conta:  

— os dados científicos e técnicos disponíveis,  

— as condições do ambiente nas diversas regiões da União,  

— as vantagens e os encargos que podem resultar da actuação ou da ausência de actuação,  

— o desenvolvimento económico e social da União no seu conjunto e o desenvolvimento equilibrado das suas 

regiões.  

4. A União e os Estados-Membros cooperarão, no âmbito das respectivas atribuições, com os países terceiros e 

as organizações internacionais competentes. As formas de cooperação da União podem ser objecto de acordos 

entre esta e as partes terceiras interessadas.  

O disposto no parágrafo anterior não prejudica a capacidade dos Estados-Membros para negociar nas 

instâncias internacionais e celebrar acordos internacionais.  
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1. A União completa a acção dos Estados-Membros no sector do turismo, nomeadamente 

através da promoção da competitividade das empresas da União neste sector.  

Para o efeito, a acção da União tem por objectivos:  

a) Incentivar a criação de um clima propício ao desenvolvimento das empresas neste sector;  

b) Fomentar a cooperação entre os Estados-Membros, nomeadamente através do intercâmbio 

de boas práticas.   

 

2. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário, estabelecem as medidas específicas destinadas a completar as acções 

desenvolvidas nos Estados-Membros para realizar os objectivos enunciados no presente 

artigo, com exclusão de qualquer harmonização das disposições legislativas e 

regulamentares dos Estados-Membros." 

 

III. A abordagem do Tribunal de Justiça 

 

A escolha do fundamento jurídico de um acto da União deve fundar-se em elementos 

objectivos susceptíveis de controlo jurisdicional, que incluem nomeadamente o objectivo e o 

conteúdo da medida.  

 

Em princípio, uma medida deve fundar-se numa única base jurídica. Se a análise do objectivo 

e do conteúdo de uma medida da União revelar que esta tem uma componente com duas 

vertentes, abrangidas pelo âmbito de diferentes bases, e se uma delas for identificada como 

sendo o objectivo ou componente principal ou predominante, ao passo que o outro é 

meramente incidental, a medida deve basear-se numa única base jurídica, nomeadamente 

aquela que for exigida pelo propósito ou componente predominante.1 

 

Só caso, excepcionalmente, se verificar que a medida prossegue simultaneamente diversos 

objectivos, ou que tem diversas componentes indissociavelmente ligadas, sem que uma delas 

seja secundária e indirecta em relação à outra, terá a medida que se fundar nas várias bases 

jurídicas correspondentes2. 

 

IV. Análise das bases jurídicas propostas 

 

O considerando 1 da proposta relembra que o principal objectivo da PMI consiste em "(...) 

elaborar e implementar processos de decisão integrados, coerentes e articulados para as 

questões dos oceanos, mares, regiões costeiras e sectores marítimos".  

 

A fim de prosseguir este objectivo é necessário um suporte financeiro contínuo da União. A 

proposta pretende assegurar uma base financeira adequada para medidas que visam promover 

o desenvolvimento e implementação da PMI.  

 

Os artigos 2.° e 3.° da proposta estabelecem objectivos gerais e específicos em que se deverá 

centrar um programa de apoio às medidas destinadas a aprofundar o desenvolvimento e 

implementação da PMI.  

                                                 
1 Processo C-91/05 Comissão v. Conselho, Colectânea 2008 I- 3651. 
2 Processo C-338/01 Comissão v. Conselho, Colectânea 2004 I- 4829.  
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Os artigos 4.° e 5.° da proposta estabelecem regras sobre as acções elegíveis para receber 

assistência financeira e os tipos de intervenção financeira. O artigo 6.° enumera os 

beneficiários do apoio financeiro. Outras disposições da proposta dizem respeito, inter alia, 

aos procedimentos de execução, aos recursos orçamentais e ao controlo e avaliação das 

acções financiadas ao abrigo do programa. 

 

As bases jurídicas propostas são numerosas. A fim de decidir se tal combinação de múltiplas 

bases jurídicas se justifica, haverá que comprovar que, excepcionalmente, a medida proposta 

prossegue simultaneamente um certo número de objectivos ou tem diversas componentes que 

estão indissociavelmente ligadas, sem que uma seja secundária ou indirecta relativamente à 

outra. Também não deverá haver conflito entre os processos legislativos aplicáveis à adopção 

da medida com base em cada disposição individual do Tratado que constitui parte das 

múltiplas bases jurídicas. 

 

O n.° 2 do artigo 43.° TFUE integra-se no Título III "A Agricultura e as Pescas". Permite que 

sejam tomadas medidas ao abrigo do processo legislativo ordinário para a prossecução dos 

objectivos da Política Comum da Agricultura e Pescas (Artigos 38.° - 40.° TFUE).  As alíneas 

b) e c) do artigo 2.º e o n.° 2 do artigo 3.° da proposta estatuem que, entre os objectivos gerais, 

se encontra a promoção da utilização sustentável dos recursos marinhos e costeiros. Parece 

assim que as medidas que prossigam este objectivo poderiam ter por base jurídica adequada o 

n.° 2 do artigo 43.° TFUE.   

 

Os artigos 74.° e 77.°, n.° 2  TFUE dizem respeito ao espaço de liberdade, segurança e justiça. 

O artigo 74.° TFUE permite ao Conselho adoptar medidas destinadas a assegurar a 

cooperação administrativa entre os Estados-Membros nos domínios abrangidos pelo título 

pertinente do Tratado. Essas medidas serão adoptadas segundo o processo de consulta. O 

artigo 77.°, n.° 2 prevê, através do processo legislativo ordinário, a adopção de medidas 

relativas à política comum de vistos, controlos nas fronteiras e asilo. A este propósito haverá 

que observar que: (i) não existem actividades previstas pela Política Marítima integrada no 

articulado destes artigos específicos; (ii) as possibilidades de não participação ("opt-out") de 

que certos Estados-Membros dispõem no domínio da liberdade, segurança e justiça poderiam 

complicar a implementação do programa, e afigura-se juridicamente (e mesmo logicamente)  

impossível combinar bases jurídicas que requerem a participação de todos os 

Estados-Membros com outras bases que permitem a certos Estados-Membros participar ou 

não; (iii) o artigo 74.° TFUE implica um processo legislativo específico, que é incompatível 

com o processo estabelecido para a outra base jurídica1. Em conclusão, nem o artigo 74.° nem 

o artigo 77.°, n.° 2 TFUE proporcionam uma base jurídica adequada no caso vertente. 

 

Os artigos 91.°, n.° 1 e 100.°, n.° 2 TFUE enquadram-se no Título VI relativo à política 

comum de transportes. O artigo 91.° permite ao legislador estabelecer regras aplicáveis aos 

transportes internacionais efectuados a partir de, ou com destino a, um território de um 

Estado-Membro ou que atravessem o território de um ou mais Estados-Membros, bem como 

quaisquer medidas adequadas sobre a segurança dos transportes. O artigo 100.°, n.° 2 

refere-se particularmente a "disposições adequadas para os transportes marítimos e aéreos"". 

Se bem que os artigos 2.° e 3.° da proposta não se refiram aos transportes marítimos enquanto 

                                                 
1 Processo C-178/03 Comissão v. Parlamento e Conselho, Colectânea 2006 I-107. 
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tal, nem haja qualquer referência específica aos transportes marítimos em qualquer ponto da 

proposta, a questão enquadra-se no âmbito da governação marítima integrada, e pode ter a ver 

com os instrumentos transversais no domínio marítimo. Encontram-se, ambos, abrangidos 

pelos objectivos da proposta. 

 

O artigo 173.°, n.° 3 TFUE centra-se em medidas relativas à competitividade da indústria da 

União. Prevê medidas específicas destinadas, inter alia, a assegurar a adaptação da indústria 

às alterações estruturais, incentivar um ambiente favorável à iniciativa e ao desenvolvimento 

das empresas do conjunto da União, nomeadamente as PME, e incentivar um ambiente 

favorável à cooperação entre empresas. Há que notar que o objectivo da proposta corresponde 

a esta disposição, particularmente através do objectivo de apoio a um processo de decisão 

participativo e à promoção do desenvolvimento económico sustentável, da inovação e do 

emprego nos sectores marítimos. Este deve, por conseguinte, ser encarado como um dos 

principais objectivos da proposta.  

 

O artigo 175.° TFUE está enquadrado no Título XVIII sobre "A Coesão Económica, Social e 

Territorial". Permite que sejam tomadas medidas ao abrigo do processo legislativo ordinário, 

desde que essas acções específicas se revelem necessárias exteriormente aos Fundos 

Estruturais já estabelecidos. Essas acções devem ter por objectivo reduzir as disparidades 

entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões dos Estados-Membros. 

 

A proposta sublinha a necessidade de promover a inovação e o emprego nos sectores 

marítimos e nas regiões costeiras (Artigo 2.°, alínea c)), de facilitar o intercâmbio de melhores 

práticas e de criar plataformas e redes de cooperação (Artigo 3.°, n.° 1, alínea d)), o que levará 

posteriormente à redução das disparidades dos níveis de desenvolvimento na área marítima. 

Há também uma alteração apresentada em comissão (alteração 14) que estabelece o principal 

objectivo da proposta nos seguintes termos "[maximizar o desenvolvimento sustentável e o 

crescimento económico das regiões costeiras, insulares e ultraperiféricas da UE através de 

políticas marítimas coerentes e coordenadas e de uma cooperação internacional relevante".  

 

O artigo 192.°, n.° 1 TFUE permite que sejam tomadas medidas ao abrigo do processo 

legislativo ordinário para a realizar as políticas da União previstas no artigo 191.° no que 

respeita à preservação, protecção e melhoria da qualidade do ambiente e à utilização prudente 

e racional dos recursos naturais. A proposta faz algumas referências à promoção do uso 

sustentável dos recursos marítimos e costeiros e à definição dos limites da sustentabilidade 

das actividades humanas com impacto no meio marinho (artigo 2.°, alíneas c) e d)). Refere-se 

ainda á planificação espacial marítima e à gestão integrada das zonas costeiras, que 

constituem uma ferramenta para a gestão baseada nos ecossistemas e para o desenvolvimento 

sustentável das áreas marinhas e regiões costeiras. 

 

O artigo 194.°, n.° 2 TFUE prevê que sejam adoptadas medidas, através do processo 

legislativo ordinário, no domínio da política energética da União. O artigo 194.°, n.° 1 

refere-se à eficiência energética e às economias de energia, ao desenvolvimento de energias 

novas e renováveis e à interconexão das redes de energia. Alterações apresentadas em 

comissão aditaram "energia" à lista dos objectivos gerais da proposta. O artigo 2.° sublinha 

ainda a necessidade de um uso sustentável dos recursos marinhos e costeiros.  

 

Finalmente, o artigo 195.°, n.° 2 TFUE diz respeito à acção da União que tem por objectivo 
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complementar a acção dos Estados-Membros no sector do turismo, através da criação de um 

clima propício ao desenvolvimento das empresas no sector e do fomento da cooperação entre 

os Estados-Membros, nomeadamente através do intercâmbio de melhores práticas. Note-se 

que os objectivos do programa contribuirão para a realização da acção da União neste 

domínio.  

 

Na sua reunião de 24 de Maio de 2011 a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu em 

conformidade, por unanimidade1, recomendar que a proposta da Comissão que estabelece um 

programa de apoio ao aprofundamento da Política Marítima Integrada tenha por base os 

artigos 43°, n° 2, 91.°, n° 1 e 100.°, n° 2, 173.°, n° 3, 175.°, 188.°, 192.°, n° 1, 194.°, n° 2 e 

195.°, n° 2 TFUE e que os artigos 74.° e 77.°, n.° 2 não são as bases jurídicas correctas no 

caso vertente. 

Com os melhores cumprimentos, 

Klaus-Heiner Lehne 

 

                                                 
1 Encontravam-se presentes na votação final: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Luigi Berlinguer (Vice-

Presidente), Raffaele Baldassarre (Vice-Presidente), Evelyn Regner (Vice-Presidente), Sebastian Valentin Bodu 

(Vice-Presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (relator), Piotr Borys, Françoise Castex, Christian 

Engström, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard 

Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer 

Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka e Pablo Arias Echeverría, nos termos do n.° 2 

do artigo 187°do Regimento. 


