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Assunto: Parecer fundamentado do Senado da República Francesa sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às orientações da 
União para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 sobre a aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Senado da República 
Francesa sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

N.° 61

SENADO
____

30 de janeiro de 2012 SESSÃO ORDINÁRIA DE 2011-2012

ATENÇÃO
DOCUMENTO PROVISÓRIO

Apenas a impressão definitiva tem valor de texto autêntico

RESOLUÇÃO EUROPEIA

QUE CONTÉM UM PARECER FUNDAMENTADO

sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo às orientações da União para o
desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes (E 6740).

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º-G, 
parágrafos 4.º e 5.º, do Regimento do Senado, a proposta de resolução da Comissão da 
Economia com o seguinte teor:

O capítulo IV da proposta de regulamento define as modalidades de governação dos 
"corredores da rede principal", que são os grandes eixos estratégicos do transporte 
transeuropeu. O artigo 51.º prevê a nomeação de um "coordenador europeu" pela Comissão 
Europeia, nomeadamente para liderar a implementação destes corredores. Além disso, o 
artigo 53.º autoriza a Comissão Europeia a tomar decisões de execução para implementar 
estes corredores.

Tendo em conta o n.º 6 do artigo 88.º da Constituição,

________________________________________________________________________
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O Senado faz as seguintes observações:

- A aceleração da concretização dos projetos de transporte de interesse europeu deve ser 
considerada uma prioridade. Os atrasos frequentemente constatados desde há vários anos não 
são aceitáveis, caso sejam imputáveis às diferenças nos procedimentos nacionais das 
administrações, à inércia ou à subutilização dos fundos europeus. Esta preocupação, que a 
Comissão Europeia legitimamente tenta resolver, deve ser conciliada com o princípio da 
subsidiariedade. Os Estados-Membros, juntamente com as autoridades locais, continuam a ser 
quem melhor pode criar as condições para a boa aceitação dos projetos de infraestruturas 
pelas populações afetadas.

- Os artigos 170.º a 172.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia conferem à 
União competências para definir as grandes orientações e objetivos das redes transeuropeias. 
Em contrapartida, deixam aos Estados-Membros, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade, a responsabilidade pela execução de projetos de interesse comum, com o 
apoio da União.

- O artigo 51.º da proposta de regulamento ultrapassa esta partilha de papéis, ao conceder ao 
coordenador europeu a missão de liderar a implementação coordenada dos corredores, de 
modo a permitir respeitar os prazos definidos na decisão de execução da Comissão Europeia, 
mesmo nos casos em que o projeto não receba financiamento europeu.

- Pode ser levantada a mesma objeção ao artigo 53.º da proposta de regulamento, que autoriza 
a Comissão Europeia a adotar autonomamente estas decisões de execução, que podem incidir 
sobre numerosos aspetos, em particular a planificação, os custos e os prazos de execução.

- O artigo 59.º da proposta de regulamento está em maior consonância com o princípio da 
subsidiariedade, uma vez que prevê a intervenção da Comissão em caso de atrasos nos 
trabalhos. De facto, esta situação pode demonstrar o incumprimento pela parte de um ou 
vários Estados-Membros.

O Senado considera, consequentemente, que os artigos 51.º e 53.º da proposta de regulamento 
(E 6740) não estão em conformidade, na sua atual redação, com o artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia e com o Protocolo n.º 2 anexo a esse Tratado.

Tornou-se resolução do Senado em 30 de janeiro de 2012.

O Presidente,

Assinado: Jean-Pierre BEL


