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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Considerando que o Mecanismo Interligar a Europa (MIE) é um programa de 
financiamento comum gerido a nível central, tendo por objetivo promover o 
desenvolvimento de redes transeuropeias (RTE) de elevado desempenho, sustentáveis e 
interconectadas nos domínios dos transportes, da energia e dos serviços digitais;

B. Considerando que o MIE se centra na facilitação das ligações transfronteiras e na 
supressão dos estrangulamentos e proporciona um claro valor acrescentado da UE ao 
facilitar a cooperação e a coordenação transnacionais;

C. Considerando que o projeto de quadro financeiro plurianual para o período 2021-2027 
prevê, ao abrigo da rubrica orçamental do MIE para o setor dos transportes, um novo 
pacote destinado às necessidades de mobilidade militar;

D. Considerando que é altamente desejável preservar e reforçar a eficiência do MIE;

1. Congratula-se com o facto de a comunicação conjunta da Comissão e da Alta 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre o 
Plano de Ação para a Mobilidade Militar reconhecer o papel estratégico desempenhado 
pela rede transeuropeia de transportes (RTE-T) na integração das infraestruturas da 
União, a fim de lograr uma mobilidade rápida e sem descontinuidades, respeitando 
elevadas normas de segurança e obtendo excelentes resultados neste domínio em todo o 
continente, aprofundando assim o mercado interno;

2. Considera que uma política de mobilidade militar que seja eficiente e eficaz reforçará a 
capacidade de UE responder a situações de emergência, como crises humanitárias, 
catástrofes naturais ou situações de emergência civil;

3. Apoia firmemente a decisão de submeter a dotação da mobilidade militar à gestão 
centralizada do programa MIE, com um objetivo rigoroso a respeito da mobilidade de 
dupla utilização, contribuindo para uma melhor eficiência; toma conhecimento das 
ações preliminares definidas pelo plano de ação antes da aplicação da mobilidade 
militar, que se basearão na identificação de requisitos militares e em acordos 
relativamente aos mesmos, seguindo�se a identificação de troços da rede RTE-T que 
também sejam adequados ao transporte militar e uma lista de projetos prioritários, 
juntamente com a eventual atualização dos requisitos técnicos aplicáveis à rede RTE-T;

4. Insiste na necessidade de esclarecimentos relativamente a estas ações. insta, por 
conseguinte, a Comissão, a adotar, até 31 de dezembro de 2019, atos delegados para  
especificar mais pormenorizadamente os requisitos militares, listar os troços da RTE-T 
adaptados ao transporte militar, listar os projetos prioritários de infraestruturas de dupla 
utilização e os procedimentos de avaliação no que se refere à elegibilidade das ações 
relacionadas com a mobilidade militar e com os critérios de atribuição;

5. Salienta que as características da infraestrutura (por exemplo, tolerância de peso, altura



PE626.673v04-00 4/7 AD\1165649PT.docx

PT

máxima autorizada) têm um impacto significativo na velocidade de deslocação; frisa 
que a mobilidade sem descontinuidades e a logística são essenciais para a mobilização 
de meios militares, tal como para o transporte de passageiros e de mercadorias; 
considera que a execução do plano de ação constitui uma oportunidade para permitir à 
rede de transporte civil beneficiar de uma maior capacidade de rede e para fomentar 
ligações multimodais;

6. Realça que, para serem elegíveis, os projetos no setor da defesa financiados pela 
dotação para a mobilidade militar terão de seguir rigorosamente os mesmos critérios, 
condições e procedimentos previstos no Regulamento MIE; destaca que o processo de 
identificação dos troços da rede RTE-T adequados ao transporte militar deve
maximizar, sem condições, as sinergias civis e militares, assim como respeitar o 
princípio da dupla utilização; salienta que deve ser possível recorrer ao financiamento 
da dotação para a mobilidade militar para adaptar as infraestruturas de transporte, quer 
nas redes principais da RTE-T, quer nas redes globais;

7. Salienta que, para a execução de projetos de mobilidade militar, será necessária uma 
maior colaboração entre Estados-Membros; sublinha que será necessário incentivar uma 
cooperação entre os domínios civil e militar;

8. Considera que a dupla utilização das infraestruturas, com exceção dos aeroportos e dos 
portos, incluindo em casos de conectividade com importantes zonas industriais 
significativas para a indústria da defesa, é uma condição prévia fundamental para que a 
rede de transporte civil beneficie do plano de ação e da dotação para a mobilidade 
militar; está firmemente convicto, por conseguinte, de que os projetos financiados ao 
abrigo da dotação do MIE para a mobilidade militar só devem ser elegíveis se 
contribuírem para as infraestruturas e os projetos civis já existentes no âmbito da rede 
RTE-T e se permitirem a dupla utilização das infraestruturas, a fim de manter a tónica 
do MIE nas necessidades civis, como favorecer o desenvolvimento de transportes 
inteligentes na rede RTE-T ou melhorar a acessibilidade e a disponibilidade de 
infraestruturas de transporte para fins de segurança e proteção civil;

9. Frisa que devem ser garantidas a coordenação específica e a troca de experiências, 
assim como a adaptação das regras civis harmonizadas atuais, em caso de dupla 
utilização das infraestruturas para mercadorias perigosas, a fim de evitar o risco de 
acidentes, otimizando, simultaneamente, a segurança de toda a rede;

10. Entende que, para otimizar a utilização dos fundos da UE, qualquer projeto de 
transporte de interesse comum financiado pelo MIE deve integrar, se necessário, os 
requisitos técnicos da mobilidade militar na fase de conceção, a fim de evitar uma 
atualização desnecessária das infraestruturas numa fase posterior por razões puramente 
militares e, por conseguinte, uma utilização do financiamento pouco vantajosa do ponto 
de vista económico;

11. Constata que, até à data, a rede RTE-T foi concebida tendo exclusivamente em conta 
objetivos civis e considera que o investimento adicional ao longo da rede, por exemplo 
em projetos transfronteiriços ou infraestruturas críticas, poderia trazer benefícios 
significativos para a mobilidade militar, contribuindo ao mesmo tempo para a conclusão 
da rede principal da RTE-T, até 2030, e da rede global, até 2050;
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12. Considera que qualquer contribuição da dotação do MIE para a mobilidade militar deve, 
sempre que possível, dar prioridade a projetos multimodais, na medida em que 
oferecem maiores oportunidades de dupla utilização, de acordo com a análise piloto 
realizada em 2017, e dar prioridade a projetos transfronteiriços, uma vez que 
contribuem para colmatar as atuais faltas de ligações e os estrangulamentos, que 
constituem as principais barreiras físicas existentes a uma mobilidade rápida e sem 
descontinuidades, tanto para civis como para o transporte de tropas e de equipamento 
militar pesado; salienta, por conseguinte, que a continuidade e a adequação da rede, 
bem como a sua interoperabilidade e intermodalidade, são essenciais;

13. Recorda que várias tecnologias utilizadas no setor da defesa, como a Internet, foram 
transpostas com êxito para o setor civil; salienta que a implantação de um sistema de 
transportes inteligente assente em sistemas de aplicações telemáticas, como o ERTMS e 
o SESAR, bem como a adoção das tecnologias relacionadas com o 
Galileo/EGNOS/GOVSATI, representam uma das maiores dificuldades para o futuro do 
setor dos transportes civis; considera, por conseguinte, que as futuras revisões do plano 
de ação devem, em última análise, avaliar a possibilidade de os transportes civis 
utilizarem respostas militares para esses desafios, por exemplo, no domínio da 
cibersegurança e das comunicações seguras.

14. Realça a importância dos portos enquanto pontos de ligação entre a UE e os seus 
aliados, no quadro de alianças no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte, 
e das ligações de transporte marítimo intraeuropeu de curta distância, bem como a 
necessidade de instalar ou melhorar certas infraestruturas para receber e reabastecer os 
navios militares;

15. Reitera a necessidade de um quadro regulamentar alfandegário e fiscal (nomeadamente 
no que respeita ao IVA) uniformizado e adaptado aos movimentos de equipamentos 
militares e elementos conexos, em particular quando situações de emergência assim o 
exigem;

16. Considera que os Estados-Membros da UE devem trabalhar em conjunto para 
maximizar a eficácia do transporte rodoviário transfronteiriço de dupla utilização e para 
reduzir os custos administrativos.
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