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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. Aplaude a decisão, adoptada pela Comissão, de desenvolver uma política marítima 
integrada para enfrentar os desafios das alterações climáticas, da globalização, do 
desenvolvimento regional, da competitividade, da protecção do ambiente marinho, da 
segurança marítima e protecção do transporte marítimo, política essa que incorpora muitas 
das ideias delineadas pelo Parlamento; 

2. Congratula-se igualmente com a recomendação do Conselho Europeu de 14 de Dezembro 
de 2007, no sentido de que a política marítima deverá atender às diferentes 
especificidades dos Estados-Membros e das regiões marítimas, nomeadamente as regiões 
costeiras, as ilhas e as regiões ultraperiféricas;

3. Acolhe favoravelmente o plano de acção da Comissão descrito na sua Comunicação 
sobre uma política marítima integrada (COM(2007)0575) e nos documentos que a 
acompanham (SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) e (SEC(2007)1280) e, em especial, a 
estratégia da Comissão para atenuar os efeitos das alterações climáticas nas regiões 
marítimas, bem como os efeitos concomitantes sobre o turismo;

4. Regista as potencialidades da futura política marítima para o desenvolvimento e 
protecção das regiões costeiras, das ilhas e das regiões ultraperiféricas da União 
Europeia;

5. Aguarda a publicação de um conjunto de orientações destinadas aos Estados-Membros 
sobre a elaboração a nível nacional de políticas marítimas integradas, bem como dos 
relatórios anuais sobre as acções desenvolvidas pela UE e pelos Estados-Membros nesse 
contexto;

6. Aguarda com interesse, embora reconhecendo a competência dos Estados-Membros 
nesse domínio, a publicação pela Comissão de um guia para o ordenamento do espaço 
marítimo pelos Estados-Membros;

7. Encoraja a Comissão nos seus esforços para criar um espaço europeu do transporte 
marítimo sem barreiras, juntamente com uma estratégia global para o transporte marítimo 
para 2008-2018;

8. Recorda que a dimensão marítima excepcional que as regiões ultraperiféricas conferem à 
União Europeia oferece oportunidades únicas em áreas como a inovação, a investigação, 
o ambiente e a biodiversidade, que não podem deixar de ser exploradas pela futura 
política marítima europeia integrada;

9. Apoia o estabelecimento de um financiamento próprio para a política marítima integrada, 
que tenha em conta as especificidades reais das várias regiões envolvidas;
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10. Lamenta e surpreende-se que a Comunicação da Comissão sobre o programa legislativo e 
de trabalho da Comissão para 2008 (COM(2007) 640) seja omissa quanto às medidas a 
adoptar no ano de 2008 em matéria de política marítima, o que não é coerente com a 
existência de um plano de acção da Comissão em matéria de política marítima.
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