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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. Considera que a introdução de objetivos temáticos tem contribuído de forma positiva para 

encorajar os Estados-Membros a focalizarem as suas políticas de investimento no 

desenvolvimento das respetivas infraestruturas de transportes; é de opinião que a 

condicionalidade ex ante da elaboração de planos diretores no domínio dos transportes 

tem ajudado os Estados-Membros a estabelecerem prioridades nos seus investimentos em 

transportes; exorta a Comissão, aquando da aprovação, e os Estados-Membros, aquando 

do planeamento, a que as infraestruturas dos transportes garantam cabalmente um maior 

alinhamento dos planos diretores no domínio dos transportes e dos investimentos do FEEI 

no setor dos transportes  com o «Livro Branco – Roteiro do espaço único europeu dos 

transportes», no que respeita aos objetivos principais; considera que os serviços 

competentes da Comissão devem avaliar e proceder a um acompanhamento desses planos 

diretores, a fim de garantir também que os mesmos façam parte de uma estratégia global 

de mobilidade sustentável e de redução das emissões no setor dos transportes; 

2. Insta os Estados-Membros da Europa Central e Oriental a assegurarem a coordenação e 

sinergias entre os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) existentes, o 

Mecanismo Interligar a Europa (MIE), o programa Horizonte 2020, o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEEI) e os recursos do BEI e do BERD na execução de 

projetos destinados a melhorar a ligação e a acessibilidade das infraestruturas de 

transporte na região; recorda a transferência de 11 305 500 000 EUR do Fundo de Coesão 

para o Mecanismo Interligar a Europa (MIE), montante a ser despendido no setor dos 

transportes nos Estados-Membros que beneficiam do apoio do Fundo de Coesão; sublinha 

que a utilização de todo este financiamento prontamente disponível, em particular no 

contexto da atual taxa de absorção, deve prevalecer sobre a participação nos investimentos 

por terceiros, nos casos em que esse investimento é motivado por considerações políticas, 

e não por interesses comerciais; encoraja a utilizar o potencial dos investimentos privados 

europeus no setor ferroviário, o que poderá contribuir para aumentar as taxas de absorção 

e melhorar a qualidade dos serviços de transporte; 

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a fazerem uma utilização mais eficiente das 

subvenções combinadas com instrumentos financeiros destinados aos grandes projetos 

geradores de receitas, ao abrigo do FEEI; 

4. Exorta os Estados-Membros da Europa Central e Oriental a garantirem um elevado nível 

de controlo e de transparência no que respeita à utilização destes fundos e a tornarem 

públicas as informações sobre a afetação desses recursos o mais brevemente possível; 

5. Destaca que os Fundos EEI podem ser utilizados no desenvolvimento das ligações em 

falta nas zonas fronteiriças na Europa Central e Oriental e na consolidação das 

infraestruturas existentes, a fim de assegurar o pleno acesso ao mercado único e de 

continuar a promover o crescimento económico; sublinha, a este respeito, que, uma vez 

que os transportes são essenciais para o desenvolvimento regional, constituem um 

requisito fundamental e incontornável para a concretização da coesão económica, social e 
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territorial; recorda que deve ser conferida prioridade aos projetos transfronteiriços na 

região relativos não só aos principais corredores das redes transeuropeias (RTE), mas 

também às ligações em falta, a fim de eliminar os pontos de engarrafamento existentes, 

bem como a investimentos para uma articulação mais eficaz dos diferentes modos de 

transporte; solicita, neste contexto, que se desenvolvam esforços permanentes, no sentido 

de introduzir normas comuns em matéria de infraestruturas, nomeadamente no que se 

refere aos caminhos de ferro, a fim de acelerar a concretização do objetivo de 

interoperabilidade eficiente e à escala europeia; insiste na utilização em maior escala e na 

interconexão dos métodos de transporte combinados, nomeadamente do transporte 

ferroviário e rodoviário de mercadorias; 

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros a racionalizarem e a simplificarem os 

procedimentos de adjudicação de contratos, a emitirem orientações para as PPP, a 

assegurarem um quadro adequado de auxílios estatais e a simplificarem os procedimentos 

de licenciamento, por forma a facilitarem a implementação de projetos no domínio dos 

transportes, nomeadamente, projetos transfronteiriços; 

7. Salienta que é necessário fomentar o desenvolvimento de corredores de transporte Norte-

Sul, como por exemplo a rota de transporte «Via Carpathia», a fim, nomeadamente, de 

ligar a Europa do Norte ao Sudeste europeu, e que isto deveria impedir a generalização de 

disparidades regionais; saúda os esforços da Comissão, no sentido de alargar os corredores 

RTE-T aos países candidatos dos Balcãs Ocidentais, diminuindo as suas deficiências ao 

nível das infraestruturas e suprimindo os pontos de estrangulamento transfronteiriços com 

os Estados-Membros, bem como outros obstáculos associados à perspetiva de expansão da 

zona Schengen; insta a Comissão a considerar este modelo de sucesso também em relação 

aos países da Parceria Oriental; salienta, em particular, a importância de modernizar e 

equipar a infraestrutura/rede ferroviária, de modo a superar quaisquer potenciais 

obstáculos em benefício de toda a região dos Balcãs Ocidentais; assinala que os esforços 

acima referidos podem contribuir para o desenvolvimento económico dos países 

participantes, ao criar novas empresas e oportunidades de emprego em pequenas e médias 

empresas, favorecer as trocas comerciais e apoiar a ciência, a investigação e tecnologias 

inovadoras; 

8. Incentiva as regiões e os Estados-Membros a adotarem ou a darem continuidade a 

medidas que permitam avançar para opções de transporte mais respeitadoras do ambiente; 

incentiva a aplicação dos FEEI a projetos que visem gerar a procura de opções de 

transportes públicos e mais sustentáveis, por exemplo, através de uma bilhética 

transfronteiriça simplificada e de um investimento em sistemas de pontos de carregamento 

para veículos elétricos; 

9. Sublinha a necessidade de reforçar o investimento na melhoria da qualidade do transporte 

ferroviário, a fim de o tornar mais atrativo – tanto para o transporte de passageiros como 

de mercadorias – e aumentar a sua utilização; 

10. Assinala que a Europa Central e Oriental tem um grande potencial de desenvolvimento no 

que respeita à navegação interior, bem como aos portos fluviais e marítimos; considera 

que só é possível explorar este potencial mostrando o devido respeito pelo acervo da 

União sobre a proteção do ambiente, biodiversidade e água, e que conferir maior ênfase à 

utilização dos portos e caminhos de ferro poderia contribuir para a prossecução do 
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objetivo de reforçar o transporte multimodal na região; realça, neste contexto, que é 

importante e necessário explorar a capacidade do transporte fluvial no corredor Reno-

Meno-Danúbio e ligar a rede ferroviária ao corredor do Mar do Norte-Báltico, uma vez 

que esta é a principal rota de ligação entre a Europa Oriental e Ocidental, bem como as 

ligações entre os corredores fluviais do Óder, Elba e Danúbio, que poderiam reforçar as 

capacidades de transporte e de comunicação de toda a região no eixo Norte-Sul; 

11. Observa que a melhoria da ligação e da acessibilidade das infraestruturas de transporte na 

Europa Central e Oriental constitui um meio para atingir os objetivos da política de 

coesão, em especial no que respeita ao desejável desenvolvimento económico das regiões 

fronteiriças; 

12. Recorda à Comissão o compromisso que assumiu até 2020, no Livro Branco sobre os 

transportes de 2011, no qual adotou um plano de execução com 40 iniciativas concretas, 

centradas no desenvolvimento de um sistema de transportes europeu competitivo e 

eficiente em termos de recursos;  lembra que um dos seus objetivos a longo prazo consiste 

em transferir para o modo ferroviário ou marítimo/fluvial, até 2030, 30% do tráfego 

rodoviário de mercadorias em distâncias superiores a 300 km e mais de 50%, até 2050, 

reduzindo assim significativamente o tráfego na Europa Central e Oriental; 

13. Recomenda vivamente que as políticas e os instrumentos atuais de cooperação regional, 

como a Cooperação Territorial Europeia (CTE), Interreg e, em especial, os agrupamentos 

europeus de cooperação territorial (AECT), sejam objeto de uma melhor utilização, a fim 

de elaborar e executar projetos comuns destinados a melhorar o transporte transfronteiriço 

entre regiões e suprimir pontos de estrangulamento; insta os Estados-Membros a apoiarem 

tais soluções a nível local e regional, a acelerarem a construção de ligações ferroviárias 

nas regiões fronteiriças, a certificarem-se de que a utilização dos fundos da UE cumpre os 

objetivos globais, incluindo no que respeita à melhoria do setor ferroviário, à 

interconectividade e interoperabilidade, e a envolverem os atores locais e outras partes 

interessadas num processo transparente; preconiza a utilização de estratégias 

macrorregionais, como as utilizadas no caso do Danúbio, do Mar Báltico, do Mar 

Adriático e Jónico, e da região dos Alpes, no intuito de fazer avançar os projetos de 

infraestruturas transnacionais, bem como a preparação de possíveis novas estratégias na 

Europa Central e Oriental, à semelhança da que vigora na região dos Cárpatos; 

14. Recorda que os Fundos EEI podem também ser utilizados para incrementar a capacidade 

administrativa dos organismos intermediários e beneficiários, o que, de outro modo, 

poderia comprometer o apoio da UE aos investimentos no domínio dos transportes na 

região; observa que em particular o mecanismo de assistência JASPERS se tem revelado 

útil nesta função até à data e pode, por conseguinte, além da sua mera prossecução, ser 

também considerado para efeito de um quadro institucional mais permanente; salienta que 

a assistência técnica oferecida através da Plataforma Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento deveria ajudar os promotores de projetos públicos e privados a criarem uma 

reserva estável de projetos amadurecidos e bem estruturados, por forma a beneficiarem 

dos instrumentos financeiros a longo prazo; recorda que os coordenadores europeus para 

os corredores da rede principal estão investidos de mandato político, mas não possuem 

suficiente capacidade administrativa; insta os Estados-Membros e a Comissão a adotarem 

medidas destinadas a garantir uma gestão pública mais eficaz e célere desses recursos e a 

evitarem encargos administrativos desnecessários; 
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15. Insta a Comissão e o BEI a cooperarem melhor e a coordenarem os seus esforços, por 

forma a assegurarem uma ampla consulta de todas as partes interessadas sobre o 

financiamento das infraestruturas de transporte, o intercâmbio de melhores práticas, a 

promoção dos instrumentos financeiros e o levantamento inicial de potenciais projetos, 

assim como a informarem regularmente o Parlamento Europeu a esse respeito; salienta 

que todas as medidas relativas a projetos destinados a melhorar a ligação e a 

acessibilidade das infraestruturas de transporte deverão ser tomadas com caráter de grande 

urgência; 

16. Sublinha que todos os esforços no domínio dos transportes nos países da Europa Central e 

Oriental devem ser prosseguidos de uma forma orientada para o desempenho e os 

resultados, procurando soluções economicamente mais rentáveis que tenham em conta o 

ambiente e a manutenção das infraestruturas existentes, uma vez que concretamente esta 

região teria muito a ganhar com a adequada coordenação do referido financiamento, 

sobretudo em termos de proteção dos interesses estratégicos da UE; 

17. Salienta a importância de desenvolver um sistema de tráfego aéreo mais eficaz e regular 

que estabeleça a ligação entre os Estados-Membros da UE mais pequenos das zonas de 

fronteira e os maiores centros urbanos da Europa Central; releva que os atuais sistemas de 

ligações aéreas não funcionam bem, tendo em conta que as ligações tendem a ser pouco 

frequentes e morosas; 
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