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SUGESTÕES

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

1. Recorda que o reforço da acessibilidade, o fortalecimento das economias regionais e 
locais e a concretização da coesão também são objectivos do programa da Rede 
Transeuropeia de Transporte (RTE-T) e são totalmente compatíveis com a necessidade
de uma mobilidade eficaz que responda aos desafios das alterações climáticas e aos 
objectivos gerais do mercado interno;

2. Recorda que cerca de 23,7 % (82 mil milhões de euros) das dotações do Fundo de 
Coesão e dos Fundos Estruturais para 2007-2013 se destinam aos transportes, mas que 
apenas metade será gasta em projectos RTE-T (17 mil milhões de euros na rede 
prioritária RTE-T e 27,2 mil milhões de euros na rede global), enquanto a outra 
metade será afectada a investimentos em projectos nacionais, regionais e locais não 
indicados nos mapas RTE-T;

3. Manifesta a sua preocupação com o baixo nível de pagamentos em relação aos 
montantes previstos, uma vez que, a meio do período orçamental 2007-2013, apenas 
19 % foram efectivamente gastos;

4. Deplora o desequilíbrio dos investimentos previstos nos diferentes modos de 
transporte (41 mil milhões de euros para a infra-estrutura rodoviária, 23,6 mil milhões 
de euros para a infra-estrutura ferroviária e 0,6 mil milhões de euros para as vias 
navegáveis interiores), o que dificulta a criação de um sistema de transporte europeu 
intermodal e sustentável; espera, portanto, que se dê prioridade aos financiamentos da 
UE destinados aos projectos de transporte ferroviário e que esses financiamentos 
sejam intensificados nos locais cujas infra-estruturas rodoviárias tenham já atingido 
um nível de desenvolvimento suficiente;

5. Lamenta a tendência para adiar o lançamento de projectos transfronteiriços e de 
projectos ferroviários em geral, o que faz com que a rede RTE-T corra o risco de 
continuar a ser um aglomerado de 27 redes nacionais mal ligadas entre si, e salienta a 
importância do estabelecimento de ligações entre os projectos prioritários RTE-T e da 
intermodalidade;

6. Recorda a necessidade de ter em conta os projectos que ultrapassem os limites internos 
da UE ao construir a RTE-T; considera que os postos fronteiriços são importantes para 
a RTE-T, pois não basta um mero consenso político nesta matéria – é também 
necessária uma aplicação na prática, para que a rede também seja operacional nas 
regiões transfronteiriças; observa que convém igualmente ter em conta os postos 
fronteiriços nas fronteiras externas da UE;

7. Lamenta especialmente que, ao comparar a infra-estrutura rodoviária com a infra-
estrutura ferroviária, sobretudo nos países da coesão, o desequilíbrio entre ambas 
possa acentuar-se se os investimentos no sector ferroviário continuarem a ser adiados, 
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como refere o relatório de 2010 sobre a execução da coesão;

8. Salienta a importância dos transportes em geral – e do transporte ferroviário em 
particular – para assegurar a coesão territorial, económica e social, bem como para a 
promoção de um transporte eficiente do ponto de vista ecológico, e solicita à 
Comissão e aos Estados-Membros que promovam o desenvolvimento de
infra-estruturas ferroviárias de grande velocidade que assegurem a conexão entre as 
capitais de todos os Estados-Membros;

9. Manifesta a sua preocupação relativamente à falta de informações detalhadas sobre a 
actual execução dos investimentos em transportes e aos atrasos verificados na maioria 
dos projectos RTE-T em curso; solicita, pois, uma avaliação mais precisa da execução 
desses projectos, e insiste, especialmente no contexto da crise económica, na 
necessidade de um calendário mais rigoroso; recorda à Comissão a resolução do 
Parlamento de 22 de Abril de 2009 sobre o Livro Verde sobre as RTE-T, em cujo n.º 
46 o Parlamento "convida a Comissão e o BEI a apresentarem anualmente ao 
Parlamento e ao Conselho uma lista dos projectos específicos da RTE-T 
co-financiados no âmbito de programas dos fundos regionais e de coesão e pelo 
próprio BEI, à semelhança do que foi feito para o co-financiamento da RTE-T";

10. Chama a atenção, em particular, para o valor acrescentado europeu da RTE-T, 
sobretudo evidente nas secções transfronteiriças dos projectos e na sua interligação 
com os projectos rodoviários, ferroviários e de vias navegáveis interiores a nível 
nacional; 

11. Salienta que a repartição dos fundos de coesão e dos fundos estruturais atribuídos aos 
transportes se processa entre os modos e as redes de transporte sem ter suficientemente 
em consideração os objectivos da União Europeia;

12. Solicita, portanto, que seja tida em maior consideração a política europeia dos 
transportes – nomeadamente a política relativa à RTE-T – na afectação de fundos da 
política de coesão, uma vez que tal resultaria numa utilização mais eficaz desses 
fundos e mais em harmonia com os objectivos da UE em matéria de alterações 
climáticas e desenvolvimento sustentável, bem como numa realização mais eficaz da 
rede RTE-T; convida a Comissão, no âmbito da política de coesão, a estudar a 
possibilidade de introduzir futuramente critérios de repartição e de condicionalidade 
que tenham em maior consideração o interesse europeu das redes de transporte;

13. Insiste em que os Estados-Membros devem concentrar-se mais na boa utilização dos 
fundos de coesão da UE do que aconteceu no passado, pois a margem de erro tem sido 
consideravelmente elevada em alguns Estados-Membros da UE;

14. Sublinha que a utilização das tecnologias da informação e da comunicação no sector 
dos transportes rodoviários e das ligações entre este sector e outros modos de 
transporte irá contribuir significativamente para melhorar a eficiência energética e a 
segurança do transporte rodoviário, e solicita à Comissão e aos Estados-Membros que 
assegurem a aplicação coordenada e eficaz dos sistemas de transportes inteligentes em 
toda a UE e que lhes atribuam recursos financeiros adequados;
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15. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que aproveitem a oportunidade 
proporcionada pela revisão intercalar do Quadro Financeiro Plurianual 2007-2013, que 
permite aos Estados-Membros reavaliarem os seus programas operacionais, para 
considerar a hipótese de dar maior importância aos projectos de transporte 
transeuropeu prioritários.
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