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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão Especial sobre os Desafios 
Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 2013, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

Introdução

1. Recorda que os transportes sustentam a actividade económica e social da Europa, que o 
sector dos transportes representa 4,6% do PIB da União Europeia, ao mesmo tempo que 
dá emprego a 9,2 milhões de pessoas, e que, além de permitir a comunicação entre 
pessoas e comunidades e fornecer a rede que permite o comércio intra-europeu e, 
portanto, realizar o mercado único, o sector é significativo em termos da sua contribuição 
potencial para assegurar a coesão social, económica e territorial, expandir o emprego e o 
comércio, e desenvolver o sector do turismo, juntamente com a contribuição que um 
sistema eficiente e seguro de transportes pode dar para reduzir os acidentes, as emissões 
de dióxido de carbono e a dependência do petróleo, bem como a poluição e o 
congestionamento;

2. Salienta a importância do sector do transporte na política industrial europeia, tanto em 
termos de contribuição para o Produto Interno Bruto, como em postos de trabalho; 
considera que a União Europeia é, além disso, líder industrial no domínio das tecnologias 
do transporte (indústria aeronáutica, alta velocidade ferroviária, sistemas de gestão 
inteligentes de transporte, sistemas avançados de controlo, segurança e 
interoperabilidade, ERTMS, SESAR, engenharia de infra-estruturas seguras e 
sustentáveis, etc.), pelo que deve dotar-se de um quadro financeiro que permita manter e 
reforçar a sua liderança neste sector industrial; considera que o próximo período 
financeiro deve constituir uma oportunidade para conseguir que o sector dos transportes 
da UE consolide a sua liderança em tecnologias verdes, seguras e inteligentes, que 
contribuam para um maior desenvolvimento económico e uma maior coesão económica e 
social;

3. Considera evidente que, do ponto de vista dos desafios políticos e recursos orçamentais 
para o período após 2013, quase todos os objectivos adoptados pela UE, quer expressos 
em termos da Estratégia Europa 2020, quer noutros contextos, dependem de um sector dos 
transportes eficiente, sustentável e ambientalmente aceitável e acessível;

4. Nota que a Estratégia UE 2020 visa um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, 
através do conhecimento e da inovação, de uma eficiência energética capaz de criar uma 
economia verde e, simultaneamente, competitiva, bem como da promoção da coesão 
territorial e social enquanto linhas orientadoras transversais que implicam directamente o 
apoio ao sector dos transportes e do turismo;

5. Insiste em que, particularmente sob o ponto de vista da eficiência financeira, a 
necessidade de assegurar um valor acrescentado real das despesas orçamentais da UE no 
domínio das rubricas da política dos transportes é primordial; nota que, ao passo que a 
duplicação ou deslocação do investimento e das despesas que são melhor empreendidos a 
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nível nacional e regional deve ser evitada, é essencial não perder as oportunidades de 
favorecer o crescimento sustentável que somente o valor acrescentado das despesas a 
nível nacional, regional e transfronteiriço da UE no domínio dos transportes pode 
oferecer;

6. Salienta o papel primordial que as agências desempenham na integração dos sistemas de 
transporte em termos de segurança, interoperabilidade e funcionalidade; expressa a sua 
preocupação com o hiato crescente entre as suas responsabilidades e os meios 
orçamentais que lhes são atribuídos;

7. Aprova a opinião da Comissão de que as infra-estruturas transnacionais são um dos 
melhores exemplos em que a UE pode colmatar lacunas e fornecer resultados de melhor 
valor; considera que um apoio financeiro específico a nível da UE pode ajudar o arranque 
de outros projectos importantes, que têm frequentemente um grande potencial comercial a 
longo prazo; nota que os países estão a lançar actualmente campanhas amplas e 
ambiciosas de investimento em infra-estruturas, que a manutenção da competitividade 
implica que a Europa tem um interesse estratégico particularmente forte em 
infra-estruturas eficazes para alicerçar o crescimento económico a longo prazo e que o 
resultado deverá ser uma rede fundamental europeia de transportes que assegure um sector 
dotado de maior eficiência energética, incluindo a deslocação dos fluxos de carga e 
passageiros para modos mais sustentáveis e acessíveis de transporte; observa que esse 
apoio tem de ser dirigido a prioridades essenciais – eliminação de estrangulamentos nos 
eixos transeuropeus estratégicos, incentivos para a sua ampliação e construção de ligações 
transfronteiras e intermodais;

8. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros, tendo em conta as vantagens 
proporcionadas pelo transporte por barco no âmbito das redes integradas de rios e canais 
da Europa e considerando que a UE tem mais de 37 mil de vias navegáveis que ligam 
centenas de cidades e regiões e que 20 dos 27 Estados-Membros têm vias navegáveis 
interiores, que considerem o desenvolvimento de uma política integrada da UE relativa às 
vias navegáveis interiores e que esta seja apoiada adequadamente através dos orçamentos 
da UE e dos Estados-Membros;

9. Salienta que, dado o potencial do transporte eco-eficiente para a criação de novos 
empregos, é necessário apoiar, através de políticas e de instrumentos financeiros da UE, o
desenvolvimento das infra-estruturas que os veículos eléctricos requerem, bem como a 
sua integração numa rede de energia inteligente pan-europeia que possa também utilizar a 
energia produzida a nível local a partir de fontes de energia renovável;

Redes Transeuropeias

10. Chama a atenção, em particular, para o valor acrescentado da Rede Transeuropeia de 
Transportes (RTE-T), cujos projectos prioritários são transnacionais, todos eles, e cujo 
valor acrescentado é particularmente evidente no contexto do desenvolvimento de uma 
rede de transportes da UE eficaz, multimodal e global, da necessidade de solucionar a 
questão da reduzida acessibilidade e interoperabilidade entre diferentes regiões da UE, 
incluindo as ligações entre o interior e os portos, bem como nos troços transfronteiriços 
dos projectos e no efeito de alavanca que o investimento da UE produz ao incentivar o 
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financiamento privado e público de projectos estratégicos;

11. Recorda que as necessidades de financiamento para as RTE-T, no que se refere ao 
período 1996-2020, são estimadas em 900 mil milhões €, 500 mil milhões dos quais estão 
ainda por financiar, e em 395 mil milhões € para os 30 actuais projectos prioritários 
RTE-T, 270 mil milhões dos quais ainda por financiar;

12. Nota neste contexto que, para os projectos prioritários da rede transeuropeia de 
transportes, com exclusão do projecto Galileu, despesas totais da UE no valor de 47,4 mil 
milhões de € (30,8%) dão lugar a um investimento de 106,6 mil milhões € de outras fontes 
nesses mesmos projectos durante o período das Perspectivas Financeiras em vigor e que 
os valores equivalentes para a rede transeuropeia de transportes no seu conjunto são 105 
mil milhões € (27%) e 285 mil milhões € (73%);

13. Recorda que os principais tributários do financiamento para a RTE-T são os 
Estados-Membros, as regiões e a União, esta última através do orçamento da RTE-T e do 
Fundo de Coesão e dos Fundos Estruturais, que no período orçamental em curso 
(2007-2013), que 15% do investimento necessário para executar os trabalhos programados 
durante este período está a ser financiado e que, como é provável que os custos de 
execução de grandes projectos de infra-estruturas aumentem, o montante global disponível 
para investimentos no domínio dos transportes no quadro financeiro plurianual (QFP) 
após 2014 será crucial para a realização da RTE-T;

14. Nota em particular que no contexto da Estratégia Europa 2020, que está centrada no 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, estão incluídas disposições relativas às 
RTE-T:
…"mobilizar os instrumentos financeiros da UE (as RTE, entre outros) como elementos 

de uma estratégia de financiamento coerente, que associa o financiamento da UE com o 
financiamento nacional público e privado",

..."acelerar a execução dos projectos estratégicos com elevado valor acrescentado 
europeu para eliminar os principais estrangulamentos, em especial nos troços 
transfronteiras e nós intermodais (cidades, portos e plataformas logísticas)";

15. Solicita, pois, um aumento dos fundos, assim como o reforço da coordenação entre o 
montante de fundos disponíveis para a RTE-T e o montante disponível a título de Fundos 
de Coesão para projectos de transportes (23,7% dos recursos de coesão actualmente) e a 
subordinação da afectação do financiamento a título do Fundo de Coesão ao respeito pelos 
princípios gerais da política dos transportes da União e a dependência do financiamento 
das RTE-T da concentração do financiamento nacional em redes transeuropeias 
fundamentais de transportes, bem como a aplicação dos instrumentos da Directiva 
20058/96/CE a estas últimas;

16. Apela ao desenvolvimento de outros instrumentos de financiamento para as RTE-T, 
nomeadamente através da afectação de recursos próprios provenientes de actividades de 
transporte (“earmarking”), à utilização dos instrumentos específicos do BEI e à melhoria 
dos mecanismos PPP, bem como das ajudas à sua engenharia;

17. Considera que as receitas da internalização dos custos externos deveriam ser consagradas 
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sobretudo à mobilidade para facilitar assim as PPP, nomeadamente para projectos no 
sector dos transportes;

18. Salienta que o financiamento da coesão a favor de projectos no domínio dos transportes 
deve prosseguir no âmbito das novas Perspectivas Financeiras com compromissos claros 
dos Estados-Membros de que co-financiarão e implementarão esses projectos, que a 
política de coesão continua a ser crucial para os países que procuram cumprir os critérios 
de convergência e que a implementação bem sucedida dos projectos no domínio dos 
transportes nesses países depende amplamente da disponibilidade de financiamento da 
coesão;

19. Nota que apenas metade de 1% do orçamento da RTE-T para o período de 2007-2013 está 
por executar, mas insiste em que o compromisso de financiamento pela UE não pode ser 
ilimitado para os projectos que não avançam devido ao facto de o co-financiamento pelos 
orçamentos nacionais não ser disponibilizado antes de 2015;

Marco Polo

20. Recorda que o programa Marco Polo visa libertar as estradas europeias de um volume 
anual de 20 mil milhões de toneladas-quilómetro de carga, o equivalente a mais de 
700.000 camiões por ano a viajar entre Paris e Berlim, pela transferência de carga para 
outros modos; nota a sua importância para a transição para uma economia com baixas 
emissões de carbono, uma transição que exigirá um financiamento substancial e bem 
coordenado; recorda ainda que, para um orçamento do programa que é de 450 de milhões 
€ para o período de 2007-2013, são gerados benefícios sociais e ambientais 
aproximadamente equivalentes a 10 euros por cada euro despendido e que o programa 
Marco Polo não tem nenhum equivalente imediato a nível dos Estados-Membros;

21. Recomenda que seja examinada a possibilidade de introduzir no programa Marco Polo o 
instrumento de garantias de empréstimo;

22. Assinala que o Regulamento "Marco Polo II" aprovado pelo Parlamento em 2009 se 
destina a facilitar o acesso aos fundos deste programa pelas pequenas e médias empresas e 
que os critérios de financiamento foram adaptados às condições do mercado;

Galileu

23. Insiste em que o projecto Galileu é um projecto de importância estratégica capital para a 
União Europeia, nomeadamente atendendo ao compromisso de investir em sistemas 
semelhantes através dos orçamentos militares nacionais revelado por outras economias, 
tais como China, Índia e Rússia, e em que não é desejável um cenário em que as empresas 
europeias não possam beneficiar das múltiplas oportunidades económicas, ambientais, 
inovadoras, de investigação e emprego oferecidas pelo facto de a Europa dispor do seu 
próprio sistema de navegação por satélite; considera além disso que, se um serviço fosse 
reduzido ou cortado, as perturbações potenciais para empresas, banca, transportes, 
aviação, comunicações, etc., para dar apenas alguns exemplos, seriam muito dispendiosas 
(por exemplo, em termos de receitas das empresas, segurança rodoviária, etc.); recorda 
que a autoridade orçamental reconheceu isto quando aumentou os limites máximos da 
subcategoria 1a das Perspectivas Financeiras em vigor de modo a dar continuidade ao 
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investimento no programa Galileu;

24. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que ponderem a possibilidade de aumentar 
consideravelmente o financiamento destinado à investigação das aplicações baseadas no 
sistema mundial de navegação por satélite (GNSS), a fim de dar à indústria europeia, às 
PME e a todas as partes interessadas a possibilidade de reforçar a sua quota-parte no 
mercado GNSS global e de garantir a independência da UE num sector que representa 
mais de 6% do seu PIB total;

25. Nota que o desenvolvimento e a aplicação prática de sistemas de transporte inteligentes e 
sistemas mundiais de navegação por satélite (GNSS) serão beneficiários primordiais do 
projecto Galileu;

26. Insiste em que, dado o prazo longo de realização que está associado a projectos como o 
projecto Galileu ou o Céu Único Europeu, com o seu componente tecnológico SESAR, o 
a implicação e os níveis de capital de investimento já consagrado a estes projectos, é 
necessário assumir um compromisso financeiro suficiente e coerente ao longo dos 
períodos de programação financeira, a fim de assegurar a sua implementação bem 
sucedida e os benefícios derivados e, nomeadamente, a implantação do componente 
SESAR como condição para a plena realização do Céu Único Europeu;

27. Salienta que a implementação acelerada do projecto Céu Único Europeu e, mais 
especificamente, a implantação da sua componente SESAR, no início de 2014, têm que 
ser definidas como prioridades fundamentais para conseguir um sistema de transportes 
aéreos eficiente e sustentável na Europa e para que o projecto SESAR venha a possibilitar 
uma redução de 50% dos custos de gestão do tráfego aéreo, aumentar a segurança por um 
factor de 10 e reduzir de 10% o impacto ambiental de cada voo;

ERTMS

28. Salienta a importância do projecto ERTMS para a interoperabilidade do transporte 
ferroviário e para a concretização da mudança modal; considera que o lançamento de 
ERTMS foi afectado nos últimos anos pela recessão económica no que diz respeito à taxa 
e ao volume dos investimentos públicos, tal como muitos outros projectos de 
infra-estrutura de transportes; reconhece a dimensão e o valor acrescentado europeus do 
projecto, pelo que solicita que, nos próximos anos, a UE conceda prioridade orçamental 
ao ERMTS, designadamente nas secções transfronteiras;

Política marítima

29. Considera que a política marítima integrada deve ser prosseguida e orientada de forma a 
fazer face aos desafios enfrentados pelas zonas costeiras e pelas bacias marítimas e a 
apoiar o crescimento azul e uma economia marítima sustentável em conformidade com a 
Estratégia UE 2020; insiste em que devem ser disponibilizados os recursos orçamentais 
adequados para esta política;

Novos instrumentos financeiros

30. Insta ao desenvolvimento de novos instrumentos de financiamento, tanto por meio de 
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uma revisão da política do Banco Europeu de Investimento, para conceder mais 
empréstimos aos projectos inovadores no domínio dos transportes, como através da 
utilização das receitas provenientes da imposição dos veículos pesados e do leilão das 
quotas de emissão de CO2 do sector da aviação, a fim de financiar projectos comuns 
destinados a reduzir o impacto ambiental dos referidos modos de transporte;

Turismo

31. Recorda a importância do turismo para a economia europeia, o património cultural e 
natural europeu e para determinados países e regiões em que constitui um pilar económico 
e social; chama a atenção para a importância da nova disposição relativa ao turismo 
incluída actualmente no Tratado de Lisboa, que confere pela primeira vez poderes 
legislativos ao Parlamento no domínio do turismo e a necessidade de os exercer para 
tornar o sector mais competitivo; reitera a sua preocupação por não ver criada qualquer 
rubrica orçamental a favor do desenvolvimento do turismo para reflectir este novo desafio 
e insiste em que níveis adequados de apoio ao turismo pela UE devem ser assegurados no 
futuro através da criação de uma rubrica orçamental específica para desenvolvimento 
económico sustentável, património industrial e protecção do património cultural e natural, 
complementados, quando adequado, pelos Fundos Estruturais e por outros fundos.
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