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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se com a conclusão do Tribunal de Contas («o Tribunal») de que as contas 
consolidadas da União Europeia relativas ao exercício de 2018 são fiáveis e de que as 
operações subjacentes às contas da União relativas ao exercício de 2018 são, em geral, 
legais e regulares em todos os aspetos materialmente relevantes, exceto no que se refere 
às despesas de risco elevado (principalmente despesas baseadas em reembolsos, que estão 
sujeitas a regras complexas), com um nível estimado de erro de 4,5 %; regista o facto de 
a taxa global de erro, avaliada em 2,6%, continuar acima do limiar de materialidade do 
TCE (2%);

2. Observa que, em 2018, estavam disponíveis 4 248 milhões de euros em dotações para 
autorizações e 2 454 milhões de euros em dotações para pagamentos a favor das políticas 
em matéria de transportes, incluindo o Mecanismo Interligar a Europa (MIE), a segurança 
dos transportes e os direitos dos passageiros, as agências no domínio dos transportes e a 
investigação e inovação relacionadas com os transportes (Horizonte 2020); observa ainda 
que a Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA) geriu 3 708,4 milhões de 
euros em dotações para autorizações e 1 950,5 milhões de euros em dotações para 
pagamentos autorizadas para o MIE-Transportes (capítulo 06 02) e para o programa 
Horizonte 2020 (investigação e inovação relacionadas com os transportes — capítulo 06 
03);

3. Regista com satisfação que, em 2018, o convite misto à apresentação de propostas no 
âmbito do MIE-Transportes para 2017 foi concluído com uma abordagem inovadora que 
disponibilizou um orçamento indicativo total de 1,35 mil milhões de euros sob a forma 
de subvenções da União combinadas com financiamento do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE), do Banco Europeu de Investimento, de bancos de 
fomento nacionais ou de investidores privados; observa que o segundo prazo para a 
apresentação de propostas em abril de 2018, centradas principalmente em projetos de 
inovação e novas tecnologias, nomeadamente no domínio dos combustíveis alternativos, 
com o objetivo de apoiar a política de mobilidade limpa da Comissão, resultou na seleção 
de 35 projetos, relativamente aos quais o financiamento total do MIE ascendeu a 
404,8 milhões de euros; assinala a necessidade de melhorar o nível de informação dos 
beneficiários sobre as regras de elegibilidade do MIE;

4. Saúda o facto de, em 19 de abril de 2018, ter sido adotada uma alteração ao programa de 
trabalho plurianual do MIE, que permitiu disponibilizar um montante indicativo total de 
450 milhões de euros para o convite à apresentação de propostas de 2018 no âmbito da 
dotação geral do MIE-Transportes, com o objetivo de apoiar projetos de interesse comum 
relacionados com os objetivos transversais da digitalização dos transportes, da segurança 
rodoviária e da multimodalidade; congratula-se com a adoção de uma decisão de 
financiamento que estabelece o programa de trabalho anual do MIE e que permite que a 
INEA lance o convite à apresentação de propostas do MIE-Transportes de 2019, relativo 
à assistência financeira através de subvenções para projetos de interesse comum relativos 



PE643.066v01-00 4/5 PA\1191951PT.docx

PT

às secções transfronteiriças, às conexões e ao desenvolvimento dos portos marítimos, 
assim como à atenuação do impacto do ruído e das vibrações do transporte ferroviário de 
mercadorias, mediante a disponibilização de um montante indicativo de 100 milhões de 
euros;

5. Observa que, no quinto ano do atual período de programação 2014-2020, apenas cerca de 
23 % dos fundos concedidos inicialmente deram lugar a pagamentos até janeiro de 2019, 
pondo em causa a plena execução do MIE; reitera que existe o risco de uma acumulação 
significativa de atrasos nos pagamentos, autorizações anuladas e montantes recuperados 
até ao final do período de programação, não havendo tempo suficiente para redistribuir 
os fundos por outros projetos; reitera também as recomendações do Tribunal à Comissão 
e à INEA no sentido de assegurar uma maior coerência e transparência dos procedimentos 
de seleção de projetos, definir melhores condições para a execução atempada do programa 
e redefinir o quadro de desempenho tendo em vista uma melhor monitorização dos 
resultados dos projetos;

6. Reitera o pedido do Tribunal de melhorar a coerência, a clareza e a eficácia do quadro da 
UE em matéria de direitos dos passageiros, tomar medidas para promover campanhas de 
sensibilização e fornecer aos organismos nacionais de execução novos instrumentos para 
fazer cumprir os direitos dos passageiros;

7. Observa que, em 2018, o Tribunal avaliou os pagamentos relacionados com a mobilidade 
e os transportes no âmbito do capítulo intitulado «Competitividade para o crescimento e 
o emprego» no contexto da declaração de fiabilidade relativa ao exercício de 2017; acolhe 
com satisfação o facto de a taxa de erro residual correspondente ao MIE-Transportes e ao 
seu antecessor (o programa RTE-T) - componentes essenciais dos pagamentos da 
mobilidade e dos transportes - ser inferior a 1 %; observa que a verificação das operações 
da totalidade do capítulo «Competitividade para o crescimento e o emprego» apontou 
para um nível global de erro estimado em 4,2 %, o que se situa acima do limiar de 
materialidade;

8. Reitera o seu apelo à Comissão para que, atendendo à diversidade de fontes de 
financiamento, proporcione um acesso fácil aos projetos, sob a forma de um balcão único, 
a fim de permitir que os cidadãos possam seguir facilmente os desenvolvimentos e o 
financiamento das infraestruturas cofinanciadas com fundos da União e pelo FEIE; 
observa que, no quinto ano do quadro financeiro plurianual 2014-2020, a absorção dos 
fundos do FEIE continuou a ser mais lenta do que o previsto; salienta que os erros 
detetados se devem aos beneficiários, pelo que é necessária uma maior orientação no que 
se refere à elegibilidade dos custos;

9. Congratula-se com a aplicação à DG MOVE das recomendações formuladas pelo Serviço 
de Auditoria Interna no que respeita à supervisão do programa Shift2Rail e ao sistema de 
acompanhamento das políticas de segurança da aviação e de segurança marítima;

10. Insiste na importância de recrutar pessoal altamente especializado para assegurar que a 
DG MOVE e a INEA dispõem dos conhecimentos técnicos especializados necessários 
para fazer face às exigências das funções que desempenham;

11. Congratula-se com a introdução de um pilar de mobilidade militar na política da RTE-T 
através da adoção do plano de ação, em março de 2018, e com a proposta da Comissão 
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de incluir uma nova dotação financeira dedicada às necessidades de mobilidade militar 
no valor de 6,5 mil milhões de euros no orçamento do MIE para 2021-2027; realça a 
importância da analisar as lacunas entre os requisitos militares e da RTE-T para 
estabelecer a carteira de projetos de infraestruturas de dupla utilização que poderiam 
receber financiamento do MIE 2021-2027 e reforçar a RTE-T; reitera que esta evolução 
reflete o papel estratégico que a RTE-T desempenha na integração das infraestruturas da 
União para concretizar uma mobilidade rápida e fluida em todo o continente, contribuindo 
assim para o desenvolvimento ulterior do mercado interno;

12. Saúda o início de novos projetos centrados na mobilidade urbana e na eficiência da 
logística e das infraestruturas, designadamente os portos do futuro, que representam 
aproximadamente 105 milhões de euros do convite à apresentação de propostas de 2017 
no âmbito do programa Horizonte 2020; saúda a adoção do programa de trabalho trienal 
no domínio dos transportes do Horizonte 2020 para 2018-2020; reitera a recomendação 
do Tribunal de estabelecer um plano de desenvolvimento portuário à escala da UE para 
os portos principais e de rever o número de portos principais;

13. Solicita mais uma vez que, em futuros orçamentos da União, seja incluída uma rubrica 
orçamental dedicada ao turismo para apoiar ações que promovam o desenvolvimento de 
um setor do turismo sustentável;

14. Propõe que, em relação aos setores pertencentes à esfera de competências da Comissão 
dos Transportes e do Turismo, o Parlamento dê quitação à Comissão pela execução do 
orçamento geral da União para o exercício de 2018.


