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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: 

A. Considerando que a concentração temática, a fim de aumentar a eficácia dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e de apoiar os esforços das regiões no 

sentido de aplicar a Estratégia Europa 2020, orientou deliberadamente os investimentos, 

ao abrigo do objetivo temático 7, para a melhoria da qualidade das infraestruturas de 

transportes, incluindo a utilização eficiente das infraestruturas existentes; 

B. Considerando que é necessário o reforço das políticas de coesão, com vista a inverter as 

crescentes divergências entre Estados-Membros, nomeadamente através do reforço do 

orçamento da União Europeia; 

C. Considerando que o Fundo de Coesão (FC) e o Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) apoiam o desenvolvimento tanto da rede RTE-T como das 

infraestruturas de transportes regionais e locais não localizadas na rede da RTE-T, em 

especial nas regiões e nos Estados-Membros menos desenvolvidos onde ainda são 

necessários esforços consideráveis para realizar as ligações em falta, eliminar os 

estrangulamentos e modernizar o material circulante; 

D. Considerando que o setor dos transportes e as infraestruturas para esse setor continuam 

a ser fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país, bem como para o 

bem-estar da população dos Estados-Membros, razão pela qual o setor dos transportes 

continua a ser um importante domínio de investimento, contribuindo para o 

crescimento, a competitividade e o desenvolvimento ao impulsionar o potencial 

económico de todas as regiões da UE, reforçando, assim, a coesão social e económica, 

apoiando o mercado interno e facilitando, por conseguinte, a coesão, a integração e a 

inclusão social e económica, a luta contra os desequilíbrios entre regiões, o acesso aos 

serviços e a formação nas regiões mais remotas atualmente em risco de despovoamento, 

bem como reforçando redes de criação e desenvolvimento de empresas; 

E. Considerando que o desenvolvimento dos corredores da rede principal inclui, como 

parte integrante, componentes como, por exemplo, infraestruturas para combustíveis 

alternativos (equipamentos de alimentação) e sistemas de transporte inteligentes e 

inovadores, e desempenha um papel essencial na promoção da descarbonização do 

sistema de transportes no seu conjunto; 

F. Considerando que cerca de 24 mil milhões de euros foram atribuídos no âmbito do 

período de financiamento de 2014-2020 através do MIE, em particular a projetos 

ferroviários; 

G. Considerando que o orçamento total do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) para o 

setor dos transportes ascende a 24,05 mil milhões de euros para o período de 

2014-2020, dos quais 11,305 mil milhões de euros são disponibilizados especificamente 

para projetos localizados nos territórios dos Estados-Membros que são elegíveis para o 

Fundo de Coesão; 
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H. Considerando que o investimento sustentável desempenha um papel fundamental não só 

na luta contra os condicionalismos de capacidade e a degradação das infraestruturas, 

mas também na manutenção a longo prazo; 

I. Considerando que os Estados-Membros enfrentam o desafio comum do financiamento 

das infraestruturas de transportes com rigorosos condicionalismos orçamentais e da 

criação de uma rede que integre e interligue melhor os diferentes modos de transporte, 

bem como o desafio de assegurarem serviços de transporte eficazes e a segurança dos 

passageiros; 

J. Considerando que a maior parte dos fundos da UE atribuídos aos transportes são geridos 

no interior da Comissão por outras DG que não a DG Move, o que não beneficia uma 

abordagem harmonizada para a conclusão da rede da RTE-T; 

1. Regista os progressos ainda limitados na conclusão das partes estratégicas das redes 

principais e globais da RTE-T através de projetos previstos ao abrigo do FEDER e do 

FC, com uma taxa muito baixa de seleção dos projetos; lamenta o atraso na execução do 

atual período de programação, que teve um impacto negativo importante nos 

investimentos no setor dos transportes ferroviários; convida, portanto, a Comissão a 

analisar de que modo as atuais limitações na execução podem ser ultrapassadas e exorta 

a Comissão a propor formas de aumentar a taxa de seleção de projetos; 

2. Relembra que os Estados-Membros estavam obrigados pela regulamentação e pelos 

acordos de parceria celebrados com a Comissão a apresentar, até ao final de 2016, as 

suas estratégias para o setor dos transportes até 2030; insta, por conseguinte, a 

Comissão a fornecer ao Parlamento uma avaliação das propostas de estratégias 

nacionais, dos programas operacionais nacionais e da rede da RTE-T, e a elaborar e 

tornar pública uma estratégia informal para os transportes, com base nas estratégias 

nacionais elaboradas pelos Estados-Membros ao abrigo dos acordos de parceria; insta a 

Comissão a elaborar, disponibilizar e atualizar continuamente um mapa da rede da 

RTE-T, incluindo os projetos de transportes em execução ou propostos no âmbito dos 

programas operacionais dos Estados-Membros para os períodos financeiros de 

2007-2013 e 2014-2020; solicita ao Tribunal de Contas Europeu (TCE) que elabore 

relatórios especiais sobre a execução dos projetos dos Estados-Membros, no que 

respeita aos períodos de preparação dos projetos, procedimentos de adjudicação de 

contratos, custos dos estudos de viabilidade e de engenharia, custos de construção e 

eficiência económica; exorta, além disso, a Comissão a tomar em consideração os 

relatórios especiais do TCE e a avaliar a possibilidade de intercâmbio de boas práticas 

para harmonizar procedimentos e estabelecer custos normalizados, o que permitiria uma 

melhor utilização dos fundos da UE;  

3. Insta a Comissão a analisar as normas administrativas internas, a fim de proporcionar 

um maior envolvimento da DG Move nas decisões sobre projetos e procedimentos 

relativos aos transportes; insta igualmente a Comissão a avaliar a possibilidade de 

melhorar e reforçar o envolvimento das DG responsáveis nos programas operacionais 

relacionados com os transportes, a fim de melhor executar o Regulamento RTE-T; 

4. Insta a Comissão a utilizar os resultados da avaliação mencionada anteriormente na 

regulamentação em matéria de política de transportes para o período posterior a 2020; 



 

AD\1148600PT.docx 5/8 PE616.793v02-00 

 PT 

5. Realça que muitos Estados-Membros ainda estão atrasados no que respeita ao 

cumprimento de objetivos básicos da política comum de transportes da UE, como a 

redução das emissões e a transição modal para ferrovias e vias navegáveis interiores 

sustentáveis, em especial quando se comparam os Estados-Membros das zonas central e 

oriental com os da zona ocidental; salienta que as suas necessidades específicas nem 

sempre são conformes com as prioridades de investimento da UE e solicita, por 

conseguinte, o necessário apoio da Comissão ao financiamento de projetos de 

transportes ao abrigo do FEDER e do FC, bem como o apoio a programas de 

investimento de médio e longo prazo; recomenda também que a Comissão preste 

assistência técnica aos países que estão atrasados em relação à consecução dos objetivos 

fundamentais da UE no setor dos transportes; 

6. Solicita apoio continuado e equilibrado às redes principais e globais e às prioridades 

horizontais da rede da RTE-T, e convida a Comissão e os Estados-Membros a tirar o 

máximo partido do potencial do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do 

Fundo de Coesão para projetos de infraestruturas transfronteiriços, a fim de concluir a 

principal e global rede transeuropeia de transportes, bem como manter, atualizar e 

renovar as infraestruturas existentes e integrar melhor as redes de transporte nacionais 

em ligações transfronteiriças no que se refere a interconexão, intermodalidade e 

interoperabilidade; realça, neste contexto, a necessidade de dotações orçamentais 

adequadas e de programas de financiamento claramente estruturados no âmbito das 

políticas de transportes e de coesão no período posterior a 2020, com incidência nas 

ligações em falta transfronteiriças regionais abandonadas ou desativadas; 

7. Apoia uma aplicação mais generalizada da abordagem de financiamento misto; apela, 

no entanto, a um forte aumento do intercâmbio de boas práticas, da assistência técnica e 

das ferramentas preparatórias para os Estados-Membros divulgarem informações sobre 

os instrumentos financeiros; relembra ainda que os instrumentos financeiros nem 

sempre são adequados ao financiamento de caminhos de ferro, vias navegáveis 

interiores ou projetos transfronteiriços e que os países mais pequenos enfrentam 

dificuldades na aplicação das PPP; salienta, neste contexto, a necessidade de estimular o 

financiamento público e privado, a fim de se concluir a rede principal da RTE-T até 

2030; salienta também a necessidade de manter uma forte componente de subvenções 

dos fundos da UE, visto que as subvenções continuam a ser um instrumento essencial 

para atrair o financiamento privado e colmatar as lacunas entre os Estados-Membros, 

bem como para garantir um equilíbrio justo entre investidores públicos e privados na 

partilha dos lucros e dos prejuízos; recomenda que a Comissão identifique instrumentos 

financeiros adaptados, a fim de assegurar a interconexão em toda a UE, conjugada com 

serviços de transporte mais eficazes e seguros; realça, porém, que os novos 

instrumentos de financiamento da UE ou os novos fundos da UE não podem ser criados 

em detrimento do financiamento da política de transportes ou de quaisquer dotações 

financeiras destinadas aos transportes; 

8. Realça, à luz dos desafios futuros que a política de transportes da UE terá de enfrentar 

no mercado mundial, nomeadamente no que respeita às novas tecnologias, aos sistemas 

de transporte inteligentes e ao aumento da concorrência no mercado, a necessidade de 

manter, pelo menos, o mesmo nível de financiamento para os projetos de investimento 

no setor dos transportes da UE; 
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9. Solicita que os fundos da política de coesão sejam atribuídos ao desenvolvimento de 

infraestruturas multimodais, inclusive ao apoio à conceção de terminais multimodais e 

ao desenvolvimento de sistemas de transporte inteligentes para o transporte combinado; 

10. Insta a Comissão e os Estados-Membros a continuarem a cofinanciar projetos no 

próximo período de programação, em consonância com o princípio «gastar ou perder»; 

11. Incentiva os Estados-Membros e as regiões a aplicarem os princípios do 

«utilizador-pagador» e do «poluidor-pagador» às suas redes rodoviárias, no sentido de 

promover uma logística verde e de gerar receitas suscetíveis de compensar os diversos 

orçamentos públicos envolvidos; 

12. Apoia a atribuição de recursos adequados à investigação, aos programas e aos projetos 

de promoção da segurança rodoviária na Europa, em consonância com a Declaração de 

Valeta sobre segurança rodoviária; 

13. Incentiva a Comissão, os Estados-Membros e as regiões a intensificarem o seu apoio às 

infraestruturas para bicicletas, nomeadamente, ao maior desenvolvimento da rede 

EuroVelo, em conjugação com as ligações ferroviárias europeias; 

14. Salienta a necessidade de garantir a disponibilização de recursos para apoiar a 

mobilidade urbana sustentável, o desenvolvimento de sistemas de transporte 

inteligentes, os projetos para ciclistas e peões e a melhoria da acessibilidade dos 

transportes para as pessoas com deficiência. 
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