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Dificuldades institucionais, dificuldades orçamentais, « Estamos num momento chave da aventura da União 
Europeia, sem que o final dos debates em curso não seja conhecido, podendo conduzir tanto a uma nova retoma como a 
uma regressão nefasta.”, afirmou Claudio MARTINI, Presidente da CRPM e da Região da  Toscana. 
« A questão » acrescentou « é de saber como utilizar de forma positiva esta pausa». 
 
Os representantes das 150 regiões periféricas marítimas membro da CRPM estiveram reunidas nos dias 3 e 4 
de Novembro a convite da Região Autónoma da Madeira, na presença de José Manuel Durão BARROSO, 
Presidente da Comissão europeia. As mesmas avançaram as suas pistas que se articulam à volta de três 
noções : coesão, proximidade, maritimidade. 
 

- A coesão 
« Se a Europa tem um rosto, para muitos cidadãos, é graças aos fundos estruturais», declarou François MAITIA, 
Vice-presidente do Conselho Regional da Aquitânia. Mais do que nunca as Regiões defendem uma política 
de coesão equitativa, o que significa que lhe seja atribuído um orçamento credível, para ligar coesão e 
competitividade.  
 
 
Mensagem do Presidente BARROSO  
Acerca das perspectivas financeiras e dum acordo no mês de Dezembro : « É o teste da credibilidade. Não se 
pode dizer que a Europa está em marcha se ela não conseguir encontrar um orçamento».  
Sobre a política de coesão : « É necessário ultrapassar o debate errado entre coesão e competitividade». O 
compromisso da presidência luxemburguesa reduzia os créditos atribuídos à política de coesão em 13%. As 
negociações da presidência britânica recomeçam sobre esta base. Não é possível descer abaixo deste 
patamar. 
 

- A proximidade 
« Esta União que se alarga cada vez mais não terá sucesso sem a mobilização dos cidadãos através dum papel mais 
activo das regiões», disse Alberto João JARDIM. « Atrever-me-ei a dizer que a União Europeia fracassaria se fosse 
deixada nas mãos dos Estados, afirmou ainda. 
 
A mobilização dos actores regionais, para se reconciliar com competitividade, mas também para fazer 
partilhar o sonho europeu aos cidadãos, é indispensável. As regiões periféricas marítimas durante esta 
reunião declararam-se prontas a aceitar esta responsabilidade. 
 
 
 



 
 
Mensagem do Presidente BARROSO sobre este tema : 
« Precisamos de mostrar por que razão a Europa é a solução e não o problema,  estou-vos reconhecido pelo vosso trabalho 
em prol duma Europa forte ».. 
 

- Uma política marítima ambiciosa 
A CRPM advoga desde a sua criação (1973) uma política marítima europeia do mar. Entregou por ocasião 
desta Assembleia geral  a sua primeira contribuição para o Livro Verde sobre a política marítima da União 1 
ao Presidente da Comissão europeia. « O novo fôlego da Europa, em termos de crescimento sustentável, virá duma 
política marítima europeia ambiciosa», declarou Jean Yves LE DRIAN, Presidente da Bretanha. Com a região do 
Norte de Portugal, a região da Bretanha pilota um projecto de cooperação que reúne uma cinquentena de 
autarquias visando alimentar este Livro Verde. Elas defendem : 

- a tomada em consideração duma abordagem territorial e do escalão regional nas políticas sectoriais 
que têm impactos sobre as actividades marítimas; 

- a pertinência da abordagem pelas bacias marítimas – escalão de referência para a elaboração da 
estratégia, da planificação e da cooperação; 

- a necessária integração das políticas que se aplicam ao litoral; 
- o equilíbrio entre uma abordagem baseada no desenvolvimento e a preservação do património. 

 
O Presidente BARROSO declarou : « As regiões marítimas da Europa são actores essenciais e fornecem um apoio 
importante, a minha vontade é continuar a trabalhar com elas». Igualmente, John B. RICHARDSON, Chefe da 
Task Force marítima da Comissão europeia sublinhou : « As regiões marítimas têm um papel importante a 
desempenhar na obtenção dum consenso à volta deste Livro Verde».  
A contribuição final da CRPM para esta consulta será entregue ao Comissário Joe BORG, por ocasião dum 
seminário na Bretanha a 17 de Fevereiro. 
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1 Il s’agit d’une consultation lancée en Mars 2005 par la Commission européenne. La publication de ses résultats est 
attendue en avril 2006. 
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