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Observações preliminares

Em junho de 2011, as propostas da Comissão referentes ao novo Quadro Financeiro 
Plurianual para o período de 2014-2020 foram publicadas com o título: «Um orçamento para 
a Europa 2020» (COM(2011)500: parte I e parte II)». Estes documentos salientam a 
necessidade de dar maior ênfase ao valor acrescentado da UE, estabelecer as principais 
prioridades ao nível das políticas, simplificar as regras de financiamento e as 
condicionalidades do financiamento (por exemplo, na política de coesão). Uma das principais 
mensagens é também a possibilidade de atrair financiamento do setor privado para alavancar 
o orçamento da UE.

Um mercado único totalmente funcional depende de infraestruturas modernas e com elevado 
nível de desempenho, particularmente nos domínios dos transportes, da energia e das 
tecnologias da informação e da comunicação1.

Por conseguinte, em outubro de 2011, a Comissão Europeia adotou um pacote de propostas 
para uma nova política europeia em matéria de infraestruturas que engloba o regulamento que 
institui o Mecanismo Interligar a Europa, regulamentos que estabelecem orientações revistas 
em matéria de Energia, RTE-T e TIC, bem como uma proposta para lançar uma fase piloto da 
iniciativa «Obrigações para Projetos». Estas propostas de regulamento estão atualmente a ser 
debatidas no processo legislativo.

Em linha com a estratégia Europa 2020, adotada pelo Conselho Europeu em 2010, o 
Mecanismo Interligar a Europa (CEF) tem como objetivo apoiar infraestruturas com dimensão 
europeia e de mercado único, centrando o apoio da UE nas redes prioritárias que devem ser 
implementadas até 2020, onde a ação europeia apresenta mais garantias2.

Como mencionado no Relatório Monti e em várias resoluções do PE, as ligações de 
transportes são vitais para um espaço económic funcional e integrado, assim como para a 
respetiva coesão social e territorial. Todavia, embora a integração regulamentar esteja a 
avançar no seio da UE e os mercados estejam cada vez mais integrados, verificam-se lacunas 
ao nível da interligação física transfronteiriça. A falta de ligações é uma realidade, 
nomeadamente nos Estados-Membros mais recentes, o que cria divisões entre o centro e as 
periferias da Europa. 

O Mecanismo Interligar a Europa tem como objetivo financiar os projetos da rede central com 
maior valor acrescentado europeu, elos transfronteiriços em falta, principais fatores de 
estrangulamento e nós multimodais, e beneficiar todos os Estados-Membros, de modo a 
proporcionar-lhes igual acesso ao Mercado Interno e a acelerar o desenvolvimento das 
infraestruturas de que a UE precisa. 

Questões sensíveis na proposta da Comissão 

                                               
1 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões – Um orçamento para a Europa 2020, Bruxelas, 29.6.2011.
2 Documento informal da Comissão sobre a gestão dos 10 mil milhões de euros transferidos do Fundo de Coesão 
com vista a serem aplicados ao abrigo das regras do Mecanismo Interligar a Europa, de 30.4.2012, página 1.
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Implicações orçamentais – 10 mil milhões de euros transferidos do Fundo de Coesão

A Comissão propõe atribuir 50 mil milhões de euros ao Mecanismo Interligar a Europa para o 
período 2014-2020, dos quais 10 mil milhões são provenientes do Fundo de Coesão, 
destinando-se a projetos do setor dos transportes em Estados-Membros elegíveis para 
financiamento pelo Fundo de Coesão1.

O artigo 84.º da proposta da Comissão que estabelece as disposições comuns que regem os 
Fundos Estruturais e de Coesão propõe que o apoio do Fundo de Coesão concedido às 
infraestruturas de transporte no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa seja de 10 mil 
milhões de euros (a preços de 2011), adotando a Comissão uma decisão por meio de um ato 
de execução, que defina o montante a ser transferido da dotação do Fundo de Coesão de cada 
Estado-Membro para a totalidade do período. A dotação do Fundo de Coesão de cada Estado-
Membro será alvo de uma redução em conformidade, numa base proporcional.

Por conseguinte, do montante de 31,7 mil milhões de euros atribuídos aos transportes, os 10 
mil milhões de euros previstos no Fundo de Coesão serão utilizados nos termos das regras do 
Mecanismo Interligar a Europa , exclusivamente para os Estados Membros elegíveis a título 
do Fundo de Coesão2, de modo a garantir redes de transporte inteligentes, sustentáveis e 
totalmente interligadas e a colmatar a falta de elos de ligação e o défice de infraestruturas dos 
Estados Membros da Coesão. O novo sistema continuaria a proporcionar as condições de 
apoio financeiro mais favoráveis oferecidas pelo Fundo de Coesão – uma taxa de 
cofinanciamento mais elevada3, até 85 % para todos os tipos de projetos elegíveis. Também 
complementaria as prioridades de transporte da política de coesão ao destinar-se em particular 
a projetos do setor ferroviário e transfronteiriços.

Seleção dos projetos

Para os Estados-Membros beneficiários do Fundo de Coesão, os projetos da rede central no 
domínio dos transportes, apresentados no Anexo, Parte I, da proposta de regulamento, foram 
previamente identificados pela Comissão mediante consulta e cooperação com os respetivos 
Estados-Membros em relação às respetivas carteiras de projetos, assim como durante as 
reuniões bilaterais e trilaterais com representantes da Direção-Geral de Política Regional.

Princípios

 A qualidade dos projetos – propostas completas e claras, descrição das atividades 
planeadas, coerência entre objetivos, atividades e recursos planeados, solidez do 
processo de gestão do projeto – é um dos principais critérios de seleção dos projetos 

                                               
1 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Mecanismo Interligar a Europa, 
19.10.2011, artigo 5.º.
2 Idem 3, artigo 11.º, n.º 1.
3 Idem 3, artigo 11.º, n.º 3.
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nos termos do atual programa RTE-T e é considerado um fator determinante para 
garantir o êxito do programa. Contudo, na seleção dos projetos ao abrigo do 
Mecanismo Interligar a Europa, a qualidade é um dos critérios de seleção, mas não é o 
único. A Comissão não seleciona apenas os projetos que obtenham nota máxima no 
que toca à qualidade; as dotações nacionais também serão respeitadas da forma mais 
abrangente possível1. Não obstante, as dotações nacionais são incompatíveis com o 
princípio da concorrência nos concursos públicos, dado que a concorrência não 
funciona se houver a certeza de obtenção de financiamento. Por conseguinte, a 
Comissão utilizará as diferentes fases do processo para aplicar esta regra à seleção de 
projetos. Nomeadamente, é na segunda fase da seleção que se aplica a regra do 
respeito pelas dotações nacionais. Contudo, pode não ser possível alcançar o equilíbrio 
adequado logo a partir do primeiro convite à apresentação de propostas em 2014, 
devido à falta de projetos disponíveis com qualidade e maturidade suficientes nesta 
fase. O respetivo desequilíbrio será, então, corrigido no âmbito de outros convites à 
apresentação de propostas nos termos do programa de trabalho plurianual2.

 A regra «usar ou largar» coloca mais pressão no referente à execução de projetos de 
alta qualidade, em sintonia com a decisão de financiamento. Além disso, garante uma 
tensão política estável no que respeita à consecução dos objetivos dos projetos 
selecionados, que, supostamente, originam um alto nível de valor acrescentado para a 
UE, algo que muitas vezes tem vindo a revelar-se difícil em muitos Estados-Membros 
ao longo do tempo, incluindo alguns dos países da coesão. A capacidade de a 
Comissão reafetar fundos não utilizados para novos projetos através de novos convites 
à apresentação de propostas em ambiente concorrencial é um estímulo importante, ou 
pode servir de estímulo à execução de projetos. Contudo, este princípio não será 
aplicado aos projetos de forma cega. A Comissão e a Agência Executiva para a RTE-T 
prestariam assistência durante a execução dos projetos com vista a privilegiar a 
componente «usar» e evitar a componente «largar». De qualquer forma, os fundos 
liberados no âmbito do princípio «usar ou largar» seriam reinvestidos em projetos nos 
países beneficiários do Fundo de Coesão na componente dos 10 mil milhões de euros 
do Mecanismo Interligar a Europa, com vista ao cofinanciamento de projetos nos 
Estados Membros elegíveis para o Fundo de Coesão3.

Gestão partilhada vs. gestão centralizada

A política de coesão é aplicada nos termos do princípio da gestão partilhada entre a União, os 
Estados-Membros e regiões, ao passo que o Mecanismo Interligar a Europa, incluindo o 
montante de 10 mil milhões de euros transferidos do Fundo de Coesão, será gerido nos termos 
do princípio da gestão centralizada.

Gestão centralizada significa que a seleção dos projetos, assim como o ciclo financeiro e de 
controlo, é efetuada diretamente pelos departamentos e serviços da Comissão, tais como as 
agências executivas. Assim, a identificação dos projetos será feita pela Comissão através da 

                                               
1 Idem 3, artigo 11.º, n.º 2.
2 Idem 2, páginas 4, 8. 
3 Idem 2, páginas 4, 9.
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preparação de programas de trabalho anuais e plurianuais (com vista a serem adotados pela 
Comissão após a aprovação dos Estados-Membros no âmbito do procedimento de exame). 
Estes programas de trabalho especificarão o orçamento, as prioridades e os critérios de 
seleção e adjudicação dos convites à apresentação de propostas. Contudo, embora 
acompanhando de perto a execução dos projetos e os respetivos resultados, a Comissão não 
interferirá na execução no terreno por parte dos Estados-Membros: a avaliação das 
alternativas locais e respetivas interligações com as redes regionais e nacionais continuarão a 
ser competências das autoridades nacionais e regionais.

Contudo, a gestão centralizada e os convites à apresentação de propostas são diferentes do 
princípio da «ordem de chegada». Nos termos da proposta relativa ao Mecanismo Interligar a 
Europa, este princípio só será aplicável aos instrumentos de financiamento e não às 
subvenções1.  

A questão da maturidade dos projetos

De modo a responder às preocupações relacionadas com o requisito de qualidade e 
maturidade dos projetos na perspetiva  do programa de trabalho plurianual específico de 2014  
para os 10 mil milhões de euros transferidos do Fundo de Coesão, a Comissão tenciona prever 
vários programas de trabalho plurianuais e respetivos convites à apresentação de propostas, de 
modo a dar tempo aos Estados-Membros para prepararem os projetos mais difíceis. Além 
disso, dada a complexidade dos projetos previstos ao abrigo do Mecanismo Interligar a 
Europa, a Comissão pretende utilizar os conhecimentos técnicos da iniciativa JASPERS, a fim 
de continuar a incrementar a assistência com vista a fortalecer a capacidade administrativa, se 
necessário. Os anos 2012 e 2013 serão dedicados à preparação do projeto. Além disso, o 
regulamento sobre o Mecanismo Interligar a Europa prevê o financiamento de ações de apoio 
ao programa2. 

O apoio coordenado para desenvolver a lista de projetos previstos no Anexo I do 
Regulamento sobre o Mecanismo Interligar a Europa já se encontra disponível através dos 
fundos da RTE-T (apoio a estudos e ações preliminares para os convites anuais à apresentação 
de propostas do período 2007-2013, arranque de projetos com conclusão prevista para o 
período 2014-2020), assim como através da assistência técnica por parte da política de coesão, 
sendo que a política da RTE-T (e por conseguinte o Anexo I do regulamento sobre o 
Mecanismo Interligar a Europa) é tida como o quadro de referência para identificar os 
principais projetos da UE no domínio dos transportes.

Utilização dos instrumentos financeiros3

 Para aumentar o impacto dos recursos orçamentais da UE, a Comissão propõe utilizar de 
forma mais sistemática os instrumentos financeiros inovadores, no intuito de complementar o 
financiamento através de subvenções e alavancar o investimento. O orçamento 
disponibilizado para os instrumentos financeiros advirá, segundo a proposta relativa ao 

                                               
1 Idem 2, páginas 5, 6.
2 Idem  2, pág. 6 
3 Idem 3, Art. 14, 15
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Mecanismo Interligar a Europa, da componente de 21,7 mil milhões de euros do mecanismo, 
mesmo para os Estados-Membros elegíveis a título do Fundo de Coesão1.

As propostas preveem em particular a utilização dos seguintes instrumentos financeiros, sem 
excluir contudo a utilização de outros:

- Capitais próprios – os instrumentos de capitais próprios privilegiam o fornecimento de 
capital de risco, habitualmente pelas partes interessadas do projeto, partes com 
interesse na realização do projeto. Por exemplo, uma empresa de construção pode 
contribuir com capitais para financiar a estrutura de uma PPP em que está envolvida. 
Os capitais também podem ser fornecidos por terceiros. Os fundos de infraestruturas e, 
de forma crescente, os fundos de pensões estão a contribuir com estes capitais para 
diversos projetos de transportes em toda a Europa (e mais além). Estes capitais 
representam um interesse ou uma pretensão residual das categorias mais novas de 
investidores num projeto. Caso surjam dificuldades num projeto, estes capitais são os 
primeiros a ser utilizados para resolver quaisquer problemas, pelo que servem de 
escudo protetor dos financiadores que se encontram mais acima na estrutura de 
capitais. Em circunstâncias normais, os detentores destes capitais só recebem 
pagamentos (dividendos) se o desempenho dos projetos estiver ao nível ou superar as 
expectativas. Por outro lado, há que pagar aos credores independentemente do 
desempenho do projeto.

- Garantias de empréstimo – são acordos legalmente vinculativos nos termos dos quais 
um fiador terceiro (habitualmente um banco com uma elevada notação de crédito) 
concorda, em troca de uma taxa, pagar parcial ou totalmente o montante devido num 
empréstimo em caso de incumprimento por parte do mutuário. A apresentação de uma 
garantia de empréstimo pode encorajar alguns bancos a financiar projetos que, de 
outra forma, evitariam devido ao risco de crédito percecionado.

Observações e propostas do relator

Antes de mais, o relator acolhe com satisfação a proposta da Comissão de criar o Mecanismo 
Interligar a Europa, considerando que é um instrumento necessário para garantir sistemas 
digitais, energéticos e de transportes eficazes, inteligentes, sustentáveis e interligados.

No que respeita ao montante de 10 mil milhões de euros transferido do Fundo de Coesão e
canalizado pelo Mecanismo Interligar a Europa exclusivamente para projetos de 
infraestruturas de transportes dos Estados-Membros beneficiários do Fundo de Coesão, o 
relator está ciente das reservas, e até mesmo oposição, existente por parte da maioria dos
Estados-Membros beneficiários. Não obstante, o relator considera que é da responsabilidade 
do Parlamento Europeu, enquanto colegislador, trabalhar na proposta da Comissão e 
introduzir as necessárias clarificações ao texto, com vista a garantir o apoio de todos os 
Estados-Membros a uma boa proposta com valor acrescentado europeu.

Para além de clarificar as incertezas da proposta da Comissão no sentido já enunciado na 

                                               
1 Idem 2, página 7.
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primeira parte do presente documento de trabalho, o relator avança as seguintes propostas 
adicionais:

O montante de 10 mil milhões de euros transferido do Fundo de Coesão não deveria ser tido 
em conta na metodologia de fixação de um limite máximo de  2,5 % do PIB.

No plano dos princípios, não faz sentido incluir um instrumento de gestão centralizada como 
o Mecanismo Interligar a Europa na fixação do limite máximo. A maior parte dos projetos a 
financiar são projetos transfronteiriços e a fixação de taxas pode resultar num tratamento 
desigual para os dois lados de um projeto. Além disso, para os Estados-Membros 
beneficiários do Fundo de Coesão, introduz um elemento de tratamento desigual entre 
montantes de 21,7 mil milhões de euros e 10 mil milhões de euros, uma vez que, durante a 
execução do projeto com base na concorrência, não será possível respeitar esse limite máximo, 
como as dotações totalmente fixas dos países.

Fortalecer o financiamento das infraestruturas em regiões transfronteiriças

Em muitas áreas fronteiriças, as atuais infraestruturas ainda refletem princípios nacionais 
restritos (que não são uma prioridade eleitoral para os Estados-Membros que preferem 
investimentos em infraestruturas no centro, embora sejam cruciais para beneficiar do processo 
de integração europeu e do mercado interno), acabando essas regiões por sofrer devido à sua 
localização periférica. A maioria dos projetos prioritários diz efetivamente respeito a projetos 
de infraestruturas transnacionais, mas muitas vezes as secções transfronteiriças desses 
projetos só são concluídas apenas no final ou nem sequer são acabadas. 

Por conseguinte, o relator propõe que se explicite no primeiro objetivo setorial específico1 que 
os fatores de estrangulamento e os elos em falta devem ser eliminados, tanto nas 
infraestruturas de transporte como nos pontos de ligação entre eles nos pontos 
transfronteiriços, e logo que se utilizem quotas e taxas de cofinanciamento mais elevadas em 
conformidade. 

Os Estados-Membros devem doravante ser obrigados a investir 30 % do financiamento ao 
abrigo do Mecanismo Interligar a Europa em projetos nas regiões transfronteiriças, com as 
taxas de cofinanciamento estipuladas no artigo 10.º, n.º 2, alínea b), subalínea i) da proposta 
de Comissão relativa ao Mecanismo Interligar a Europa . Além disso, a disposição 
mencionada no artigo 10.º, n.º 5 (um aumento até 10 % do cofinanciamento) deve também ser 
aplicável a ações que garantam sinergias transfronteiriças.

As sinergias relacionadas com projetos de infraestruturas transfronteiriças também devem ser 
desenvolvidas juntamente com os programas de cooperação territorial financiados pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). O relator considera igualmente que tais 
projetos de infraestruturas transfronteiriças, também nas regiões mais ricas, devem ser 
explicitamente elegíveis ao abrigo do FEDER.

Por último, vale a pena sublinhar que é necessária uma visão à escala da UE de um corredor 

                                               
1 Idem 3, artigo 4.º, alínea a), subalínea i).
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de longa distância que ultrapasse as fronteiras nacionais, por forma a identificar as barreiras 
(infraestruturais, técnicas e administrativas) a um transporte regular, interoperacional e 
intermodal, e ultrapassá-las. Estas barreiras não só prejudicam gravemente a concorrência 
europeia, através de um aumento de custos e de uma diminuição da fiabilidade da cadeia 
logística, mas também afetam assimetricamente os países mais periféricos, piorando assim a 
coesão territorial da UE.

Um mecanismo de interligação aprofundado

Os países com dificuldades financeiras estão mais dependentes do investimento em 
infraestruturas, dado que este estimula o crescimento e a criação de emprego. Por conseguinte, 
os Estados Membros que se enquadrem nas disposições dos artigos 22.º e 110.º, n.º 3, da 
proposta de disposições comuns, para além de uma taxa de cofinanciamento mais elevada -
até 10 % - ao abrigo do Mecanismo Interligar a Europa1, devem utilizar os recursos advindos 
dos fluxos monetários corrigidos ou recuperados das respetivas dotações nacionais para 
projetos de infraestruturas. Os respetivos montantes devem ser geridos de forma centralizada 
pela Comissão no âmbito de um programa de concorrência e crescimento. Isto deve encorajar 
o investimento em projetos de infraestruturas, tanto nacionais como transnacionais, e assim 
contribuir para o valor acrescentado europeu.

                                               
1 Idem 3, artigo 11.º, n.º 3.


