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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Tendo em conta a necessidade estratégica de adaptação das infra-estruturas da União, em 
especial das infra-estruturas e serviços de transporte e logística – das grandes redes, como 
as RTE-T, às infra-estruturas mais localizadas, como os portos e aeroportos, as 
plataformas logísticas e de intercâmbio modal, e às infra-estruturas ligadas aos transportes 
urbanos (parques de estacionamento, caminhos-de-ferro locais, linhas de eléctricos, 
metropolitano, autocarros e serviços de transportes públicos locais) – que, dada a enorme 
dimensão financeira que atingem, exercem uma pressão crescente sobre os orçamentos 
dos Estados-Membros,

B. Tendo em conta, por exemplo, as verbas enormes - além dos recursos próprios da 
Comunidade - que serão necessárias nos próximos anos para investir nos projectos de 
infra-estruturas das Redes Transeuropeias de Transportes, avaliadas em 600 mil milhões 
de euros até 2020 (dos quais 225 mil milhões de euros para os 30 projectos prioritários, 
140 mil milhões dos quais no período 2007-2013), necessidades que não podem ser 
cobertas sem o recurso a diversas fontes de financiamento, tanto públicas como privadas, 
impulsionadas pelos incentivos financeiros das "subvenções comunitárias",

C. Considerando a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
determina as regras gerais para a concessão de apoio financeiro comunitário no domínio 
das redes transeuropeias de transporte e de energia (COM(2004)0475), proposta que visa 
incentivar o investimento público neste sector através do aumento da taxa de co-
financiamento comunitário,

D. Tendo em conta a experiência adquirida ao longo dos anos por alguns Estados-Membros 
no domínio das parcerias público-privadas (PPP) – tanto "contratuais", como 
"institucionais" –, principalmente em projectos no sector dos transportes e através de 
parcerias público-privadas baseadas em concessões, que têm representado um meio de as 
autoridades públicas optimizarem a rentabilidade dos recursos públicos e partilhar os 
riscos com parceiros privados,

E. Considerando que tal fenómeno assume formas diversas, que, cada vez mais, envolvem a 
aplicação dos princípios e das normas comunitárias específicas, e gerou um conjunto de 
normas que requer um primeiro enquadramento, ainda que se deva deixá-las evoluir,

F. Considerando que as Parcerias Público-Privadas podem e devem contribuir para um 
aumento da qualidade e continuidade do serviço público, através do uso de mecanismos 
de partilha de risco entre o sector público e privado,

G. Considerando que, para optimizar a eficácia e a eficiência das despesas nas infra-
estruturas de transportes é, no entanto, necessário promover a mais ampla participação do 
sector privado nas fases de planeamento, construção, gestão e financiamento das infra-
estruturas, através de procedimentos transparentes de convite à apresentação de propostas, 
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selecção e adjudicação,

H. Considerando que o Eurostat, na análise que faz da distribuição dos principais tipos de 
risco (construção, disponibilidade, procura), identifica o critério que determina o impacto 
das operações de PPP sobre a contabilidade nacional dos Estados-Membros,

I. Considerando que, nas PPP, as empresas e organismos públicos podem não ser elegíveis 
para as subvenções comunitárias por não assumirem os custos de construção, enquanto 
que as empresas e organismos privados podem não ser elegíveis para as mesmas 
subvenções por receberem "apoios à disponibilidade de capacidade" para cobrir os custos 
de construção,

J. Considerando que as fases de planeamento, decisão e construção de projectos RTE podem 
continuar muito além do quadro financeiro no âmbito do qual as subvenções foram 
concedidas,

1. Considera oportuno que a Comissão adopte um instrumento jurídico que defina
orientações com vista a reunir a legislação e os princípios existentes, bem como as 
definições e os conceitos de base das diferentes modalidades das parcerias público-
privadas observadas na Europa e que são aplicáveis tanto às PPP "contratuais" como 
"institucionais", a fim de garantir o respeito pelos princípios de igualdade de tratamento e 
de uniformidade entre os Estados-Membros, deixando aos Estados-Membros e às 
respectivas colectividades locais a máxima liberdade em termos de modalidades de 
aplicação contratuais ou institucionais, em conformidade com o princípio de 
subsidiariedade;

2. Considera que o instrumento jurídico sobre as PPP institucionais e contratuais deverá 
tentar estabelecer uma lista das «melhores práticas» e das «práticas a banir» em matéria de 
PPP, particularmente no que se refere à fase da escolha do contraente, privado, público ou 
misto, e definir os casos de aplicação do chamado fenómeno "in-house";

3. Considera que, no caso das PPP contratuais, sempre que seja lançado um projecto de PPP, 
é necessário um termo de comparação prévio no sector público e uma análise custo-
benefício para o sector público; considera, além disso, que esta categoria de PPP, que 
devem ser entendidas no seu sentido mais lato de contratos de concessão, de modo a 
incluir também os contratos que tenham por objectivo a prestação de serviços públicos 
que requerem a realização de obras de infra-estruturas e nos termos dos quais a maior 
parte das receitas do concessionário provêm de pagamentos directos das administrações 
públicas, o instrumento jurídico que define as orientações deve ter em conta a fase da 
escolha do contraente privado, normalizando - sem tornar vinculativos - alguns exemplos 
de "boas práticas" destinados às autoridades públicas e aos operadores privados; considera 
que estas orientações devem, além disso, precisar os princípios aplicáveis ao quadro 
contratual após a adjudicação do contrato, adoptando uma abordagem proscritiva que 
indique as condutas ou as disposições contratuais que estão ou podem vir a estar em 
conflito com os princípios do direito comunitário; considera além disso que estas 
orientações devem contribuir para uma partilha equilibrada e justa dos lucros e dos riscos 
entre os parceiros públicos e privados, evitando prejuízos inaceitáveis para o público; por 
último, considera que a Comissão deve dar exemplos de "boas práticas" de repartição de 
riscos entre os sectores público e privado;
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4. Salienta que a expressão "conflito de interesses" deve ser definida com rigor a nível da 
União Europeia, no interesse de uma partilha de riscos justa e equitativa;

5. Considera que, no que respeita às PPP institucionais, tendo em conta a insegurança 
jurídica actual, principalmente no que diz respeito à jurisprudência do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias sobre as empresas mistas (acórdão de 11 de Janeiro de 2005 
no Processo C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau), parece necessário, com base numa 
avaliação das experiências de certos Estados-Membros nesta matéria, garantir 
juridicamente a sua segurança através de um instrumento jurídico específico susceptível 
de clarificar as regras aplicáveis e a relação entre as normas e os princípios comunitários 
em matéria de direito das sociedades, de direito da concorrência e de direito dos contratos 
públicos e das concessões, e que este instrumento deve respeitar os critérios definidos no 
acórdão de 18 de Novembro de 1999 no Processo C-107/98, Teckal, o princípio da livre 
administração das colectividades locais e as competências exclusivas dos Estados-
Membros, particularmente no que diz respeito aos regimes de propriedade; considera além 
disso que este instrumento deve igualmente estabelecer uma distinção entre o regime 
jurídico aplicável às actividades das empresas mistas de interesse geral e o que é aplicável 
às de interesse privado;

6. Faz votos de que a técnica das concessões adossadas que permite financiar as infra-
estruturas de ordenamento do território não rentáveis com os dividendos das infra-
estruturas rentáveis, sem excessivo recurso à despesa pública, actualmente posta em causa 
pela aplicação da directiva sobre os contratos públicos, seja considerada como uma forma 
própria e original de parceria público-privada e juridicamente garantida como tal;

7. Faz votos de que o tratamento contabilístico nacional dos contratos de parceria público-
privada permita, no respeito das obrigações de Maastricht relativas ao défice e à dívida, 
tornar mais fácil o financiamento da adaptação adequada das infra-estruturas da União 
Europeia (Comunicado de imprensa STAT/STAT/18);

8. Faz votos de que, para as operações de PPP "institucionais" (por exemplo, sociedades 
mistas), a identificação do parceiro privado se faça com base em procedimentos de 
natureza pública e que, no quadro de tais procedimentos, sejam também definidos os 
critérios que regulamentarão as posteriores relações comerciais entre a sociedade mista e o 
seu parceiro privado (problema da "dupla licitação");

9. Solicita à Comissão que, por meio do controlo comunitário dos auxílios estatais, garanta 
que a concessão de subvenções não comportará discriminações entre os operadores, sejam 
eles privados, públicos ou mistos;

10. Salienta que, além do cumprimento dos requisitos previstos na decisão Eurostat sobre o 
tratamento contabilístico das parcerias público-privadas, devem ser dadas mais instruções 
sobre a quantificação dos riscos associados a projectos a fim de evitar eventuais fugas ao 
cumprimento dos critérios de Maastricht; 

11. É de opinião que o efeito impulsionador das parcerias público-privadas será 
consideravelmente reforçado quando, durante o período de vigência do próximo quadro 
financeiro (2007-2013), a União Europeia conceder anualmente 2.907 milhões de euros 
para o financiamento das RTE-T, contra os 600 milhões concedidos durante o período em 
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que vigoraram as actuais perspectivas financeiras, em conjugação com um fundo 
específico de garantia dos empréstimos, concebido para as necessidades específicas das 
parcerias público-privadas,  e com o aumento dos limites máximos da contribuição da 
União Europeia para os projectos de RTE-T;

12. Encoraja a Comissão e o Banco Europeu de Investimento a reunir e difundir as suas 
capacidades, principalmente nos países onde as autoridades não estão familiarizadas com 
as parcerias público-privadas;

13. Considera necessária uma revisão das regras existentes para a concessão de ajuda 
financeira comunitária no quadro de projectos PPP a fim de remover os obstáculos à 
efectiva utilização deste tipo de ajuda.
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