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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Proposta da Comissão

O presente regulamento estabelece as disposições que regem o Fundo de Coesão e revogam o 
Regulamento (CE) n.º 1084/2006. O Fundo de Coesão apoia os Estados-Membros com um 
RNB por habitante inferior a 90 % da média da UE-27 a investir nas redes de transportes 
RTE-T e no ambiente, assim como em projetos energéticos considerados benéficos para o 
ambiente. De forma a assegurar a coerência com as Redes de Transportes Transeuropeias 
(RTE-T) e com a Facilidade "Interligar a Europa" (CEF), a proposta prevê que 10 mil milhões 
de EUR da reserva do Fundo de Coesão 2014-2020 sejam afetados ao financiamento de redes 
de transportes fulcrais no âmbito da Facilidade "Interligar a Europa".  

Ponto de vista do relator

O relator apoia a proposta da Comissão, mas advoga uma melhor integração dos objetivos da 
Estratégia UE 2020 nos instrumentos estruturais da própria UE, nomeadamente no que diz 
respeito às prioridades de financiamento. Além disso, afigura-se indispensável a coerência 
entre o presente regulamento e os que regem as Redes de Transportes Transeuropeias 
(RTE-T) e a Facilidade "Interligar a Europa".

Defende ainda uma abordagem orientada para os resultados e apoia o recurso acrescido à 
condicionalidade (ex ante) sempre que se trate de uma mudança no sentido de soluções de 
transporte e mobilidade mais sustentáveis e eficientes, da segurança, da redução do ruído, da 
legislação ambiental e da proteção do clima e da biodiversidade.

O setor dos transportes é responsável por aproximadamente 24 % de todas as emissões de 
CO2, tendo registado um aumento de 34 % desde 1990. Em virtude do tempo necessário para 
a conceção e realização de projetos de infraestrutura de maior envergadura, os investimentos 
realizados ao longo dos próximos anos determinarão a questão dos transportes e da 
mobilidade nas décadas vindouras. A fim de garantir o padrão de qualidade de vida para as 
próximas gerações de cidadãos da UE, os projetos europeus deverão apoiar meios de 
transporte sustentáveis, centrados em cadeias de mobilidade que combinem a circulação a pé 
e em bicicleta, a utilização coletiva e conjunta do veículo e os transportes públicos, e sejam 
suficientemente flexíveis para acomodar novas soluções de mobilidade.

Uma vez que o Fundo de Coesão e o FEDER são o maior recurso de financiamento dos 
transportes da UE, é crucial alterar as prioridades da UE, no âmbito dos respetivos quadros de 
financiamento, e concentrar investimentos em soluções de mobilidade sustentável e 
inteligente, a fim de evitar, ou pelo menos limitar, quaisquer custos externos inerentes no 
futuro. Tal contribuirá igualmente para reduzir o ónus dos próximos orçamentos públicos a 
nível das regiões, dos Estados-Membros e da UE. A Europa já não pode continuar a apoiar 
projetos de grande escala extremamente dispendiosos e demorados. Em vez de "pensar 
grande" a UE deve começar a "agir de forma inteligente".

O valor acrescentado europeu é decisivo nesta matéria sendo que, na opinião do relator, o 
enfoque do apoio estrutural deve ser colocado no reforço da intermodalidade e na eliminação 
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de estrangulamentos, completando as ligações transfronteiriças em falta e assegurando o 
pleno respeito da legislação relativa à segurança e à proteção do ambiente, do clima e da 
biodiversidade. Nesse sentido, é necessário melhorar as avaliações de impacto ambiental e 
clarificar os critérios ex ante, a fim de incentivar os beneficiários e fazê-los repensar as suas 
políticas a nível nacional, regional e local.

Este ponto de vista está refletido nas alterações que se seguem.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 174.º do Tratado determina 
que a União desenvolverá e prosseguirá a 
sua ação no sentido de reforçar a sua 
coesão económica, social e territorial. O 
Fundo de Coesão deve, pois, contribuir 
financeiramente para os projetos 
relacionados com o ambiente e as redes 
transeuropeias de transportes, no domínio 
das infraestruturas de transportes.

(1) O artigo 174.º do Tratado determina 
que a União desenvolverá e prosseguirá a 
sua ação no sentido de reforçar a sua 
coesão económica, social e territorial. O 
Fundo de Coesão deve, pois, contribuir 
financeiramente para os projetos que 
apresentem um valor acrescentado 
europeu relacionados com o ambiente e as 
redes transeuropeias de transportes, no 
domínio das infraestruturas de transportes.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os projetos financiados pelo Fundo de 
Coesão devem cumprir as orientações 
adotadas pela Decisão n.º 661/2010/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de julho de 2010, sobre as orientações da 
União para o desenvolvimento da rede 
transeuropeia de transportes. A fim de 

(4) Os projetos financiados pelo Fundo de 
Coesão devem cumprir as orientações 
adotadas pela Decisão n.º 661/2010/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de julho de 2010, sobre as orientações da 
União para o desenvolvimento da rede 
transeuropeia de transportes. A fim de 
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concentrar esforços, deverá ser dada 
prioridade aos projetos de interesse 
europeu tal como definidos na mesma 
decisão.

concentrar esforços, deverá ser dada 
prioridade aos projetos de interesse 
europeu tal como definidos na mesma 
decisão, devendo esses projetos ser 
claramente especificados e os seus 
objetivos fundamentais bem delimitados.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É necessário que, na elaboração, 
definição e execução dos projetos, se 
preveja a acessibilidade das pessoas com 
deficiência, tal como previsto no artigo 9.º 
da Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Justificação

A União Europeia e a maioria dos Estados-Membros são Partes na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, estando os restantes Estados-
Membros em vias de a ratificar. Assim sendo, torna-se necessário um empenho ativo na 
remoção de todos os obstáculos ainda existentes, em especial através da utilização dos 
fundos da política de coesão previstos para o efeito.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O setor europeu dos transportes é 
responsável por 24% do total de emissões 
de CO2 na UE, tendo estas aumentado 
34% desde 19901. É, pois, essencial apoiar 
de modo acrescido a mobilidade 
sustentável a fim de alcançar os objetivos 
enunciados no Livro Branco da Comissão 
intitulado Roteiro do Espaço Único 
Europeu dos Transportes – Rumo a um 
sistema de transportes competitivo e 
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económico em recursos2 e na resolução 
correspondente do Parlamento Europeu 
de 15 de dezembro de 20113.

__________________
1 Ver Agência Europeia do Ambiente 
(2009): Relatório n.º 9/2009 –
"Greenhouse gas emission trends and 
projections in Europe 2009. Tracking 
progress towards Kyoto targets".
2 COM(2011)0144. 
3 P7_TA(2011)0584

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Dado que o número de elos em falta 
para assegurar interligações 
transfronteiriças sustentáveis, 
designadamente nos transportes 
ferroviários, tem aumentado em muitas 
regiões desde a queda da Cortina de 
Ferro, a União deve dar prioridade à 
revitalização das interligações 
transfronteiriças, em particular entre os 
novos Estados-Membros e com destino a 
estes, que forneçam um verdadeiro valor 
acrescentado europeu, contribuindo ao 
mesmo tempo para a proteção do 
ambiente, do clima e da biodiversidade e 
melhorando o acesso às Redes 
Transeuropeias de Transportes (RTE-T).

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) 90 % das deslocações em automóvel 
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realizadas nas cidades europeias são 
inferiores a 6 km, pelo que têm um 
potencial considerável para uma 
transferência modal para a circulação a 
pé e em bicicleta e os transportes públicos.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-E) São indispensáveis novas 
prioridades de financiamento, uma vez 
que a maior parte dos investimentos na 
área dos transportes, disponibilizados no 
passado pelo Fundo de Coesão, visaram 
os transportes rodoviários; no entanto, os 
transportes rodoviários são já atualmente 
responsáveis por 72 % das emissões totais 
de gases com efeito de estufa provenientes 
do setor dos transportes da União1.
__________________
1 Ver Agência Europeia do Ambiente 
(2011): Relatório AEA n.º 7/2011 –
"TERM 2011: transport indicators 
tracking progress. towards environmental 
targets in Europe".

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para responder às necessidades 
específicas do Fundo de Coesão, e em 
consonância com a estratégia «Europa 
2020», segundo a qual a política de coesão 
deve apoiar a necessidade de se alcançar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, é necessário definir prioridades 
de investimento no âmbito dos objetivos 
temáticos estabelecidos no Regulamento 

(6) Para responder às necessidades 
específicas do Fundo de Coesão, e em 
consonância com a estratégia «Europa 
2020», segundo a qual a política de coesão 
deve apoiar o princípio da coesão
territorial e a necessidade de se alcançar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, procurando minimizar os custos 
externos, é necessário definir prioridades 
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(UE) n.º […]/2012. de investimento no âmbito dos objetivos 
temáticos estabelecidos no Regulamento 
(UE) n.º […]/2012.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O artigo 195.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
estabelece que a União deve 
complementar a ação dos Estados-
Membros no setor do turismo, 
nomeadamente através da promoção da 
competitividade das empresas da União 
neste setor.

Justificação

Desde a entrada em vigor do TFUE, o turismo é explicitamente definido como uma das áreas 
políticas em que a UE pode intervir. Esta mudança deve refletir-se na legislação e nas regras 
de financiamento.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Antes de os Estados-Membros 
elaborarem os seus programas 
operacionais, deve ainda ser estabelecido 
um conjunto comum de indicadores para 
avaliar a evolução da execução dos 
programas. Estes indicadores devem ser 
complementados por indicadores 
específicos dos programas.

(7) Segundo uma abordagem em termos 
de resultados, baseada na Estratégia 
Europa 2020, antes de os 
Estados-Membros elaborarem os seus 
programas operacionais, deve ainda ser 
estabelecido um conjunto comum de 
indicadores para avaliar a evolução da 
execução dos programas. Estes indicadores 
devem ser complementados por 
indicadores específicos dos programas.
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Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) aos investimentos no ambiente, 
incluindo domínios relacionados com o 
desenvolvimento sustentável que 
apresentem benefícios para o ambiente;

(a) aos investimentos no ambiente, 
incluindo domínios relacionados com o 
desenvolvimento sustentável, o turismo 
sustentável e as energias renováveis que 
apresentem benefícios para o ambiente;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para as zonas urbanas.

(v) Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para as zonas regionais, locais, 
rurais e urbanas, nomeadamente no que 
diz respeito aos transportes intermodais e 
à mobilidade sustentáveis.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) Promoção de transportes sustentáveis e 
eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, graças:

(d) Promoção da comodalidade eficiente 
com o objetivo de garantir transportes e 
mobilidade sustentáveis, seguros e 
ecoeficientes, dando especial atenção à 
melhoria das infraestruturas existentes, à 
união dos elos em falta nas interligações 
transfronteiriças e à eliminação dos 
estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede, como as ligações a 
zonas regionais, locais, rurais e urbanas;
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ao apoio a um Espaço Único Europeu 
dos Transportes multimodal, mediante o 
investimento na rede transeuropeia de 
transportes;

(i) ao apoio a um Espaço Único Europeu 
dos Transportes comodal sustentável, 
seguro e eficaz, mediante o investimento 
na rede transeuropeia de transportes, dando 
especial atenção à integração dos 
Estados-Membros que aderiram à União 
Europeia em ou após 1 de maio de 2004 e 
às suas necessidades em termos de 
infraestruturas, com base na 
solidariedade e na coesão territorial;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Desenvolvimento de sistemas de
transportes ecológicos e de baixo teor de 
carbono, incluindo a promoção da
mobilidade urbana sustentável;

(ii) à melhoria da eficiência energética no 
setor dos transportes e desenvolvimento 
da comodalidade eficiente com o objetivo 
de garantir transportes e mobilidade 
sustentáveis, seguros, inteligentes e 
interoperáveis, dando especial atenção à 
promoção de cadeias de mobilidade 
intermodal acessíveis de transportes 
públicos, circulação a pé e em bicicleta e 
utilização coletiva ou conjunta de 
automóveis; o apoio a estas ações deve 
depender da adoção de um Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS);

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

iii) ao desenvolvimento generalizado de 
sistemas ferroviários interoperáveis e de 
alta qualidade.

iii) à promoção de um desenvolvimento 
ótimo do tráfego, graças à implementação 
de sistemas de transporte inteligentes e 
acessíveis, como o desenvolvimento 
generalizado de sistemas ferroviários 
interoperáveis e de alta qualidade, velando,
em particular, pelo desenvolvimento do 
Sistema Europeu de Gestão do Tráfego 
Ferroviário (ERTMS), bem como pela 
redução na fonte do ruído causado pelo 
transporte ferroviário de mercadorias, e 
apoiando os serviços de autocarros 
respeitadores do ambiente e aos 
transportes sustentáveis por vias 
navegáveis;

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Reforçar o papel de coordenação da 
Comissão (DG MOVE e REGI), a fim de 
contribuir para uma melhor eficácia dos 
financiamentos e estimular o pleno 
potencial do Fundo de Coesão.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

São utilizados os indicadores comuns
sempre que tal se justifique, tal como 
referidos no anexo do presente 
regulamento, em conformidade com o 
artigo 24.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC]. Os indicadores comuns 
serão reformulados ab initio e

A Comissão deve continuar a desenvolver 
a lista de indicadores comuns, tendo em 
conta, entre outros aspetos, a 
minimização dos custos externos, a 
proteção do clima, a redução de acidentes, 
a poluição atmosférica e o ruído, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, do 



PE486.019v02-00 12/20 AD\905930PT.doc

PT

fixados os objetivos cumulativos para 
2022.

Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC] e 
as disposições da resolução do 
Parlamento Europeu sobre o "Roteiro do 
espaço único europeu dos transportes" 
[2011/2096(INI)]. Os indicadores comuns 
serão reformulados ab initio e fixados os 
objetivos cumulativos para 2022.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quanto aos indicadores de resultados 
específicos aos programas, os últimos 
dados disponíveis serão reutilizados e as 
metas a alcançar serão fixadas para 2022, 
podendo assumir uma expressão 
quantitativa ou qualitativa.

3. Quanto aos indicadores de resultados 
específicos aos programas, os últimos 
dados disponíveis serão reutilizados e as 
metas a alcançar serão fixadas para 2022 e 
assumirão uma expressão quantitativa e
qualitativa.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Avaliação

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu, até 31 de dezembro de 2017, um 
relatório de avaliação sobre a realização 
dos objetivos fixados no presente 
regulamento.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O mais tardar dois anos após o termo da 
vigência do programa, a Comissão 
procede a uma avaliação ex post 
destinada a medir o impacto e o valor 
acrescentado do programa à escala da 
União e transmite os resultados dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões.

Justificação

Aplicação do artigo 50.º do Regulamento "Disposições comuns".

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo – linha 6

Texto da Comissão

Tratamento das águas 
residuais

Equivalente de população População adicional 
servida pelas melhorias 

de abastecimento de água
Alteração

Tratamento das águas 
residuais

Equivalente de população Capacidade adicional de 
tratamento das águas 

residuais

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo – linha 13

Texto da Comissão

Natureza e biodiversidade Hectares Superfície dos habitats
em melhor estado de 

conservação
Alteração

Natureza e biodiversidade Hectares Superfície dos biótopos 
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restaurados

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo – linha 22-A (nova)

Texto da Comissão

Caminhos-de-ferro km Quilometragem total da 
nova linha férrea

km Quilometragem total de 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas

Alteração

Caminhos-de-ferro km Quilometragem total da 
nova linha férrea

km Quilometragem total de 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas

número Troços transfronteiriços 
recém-construídos, 
reconstruídos ou 
modernizados

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo – linha 22-B + 22-C (nova) 

Texto da Comissão

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total da 

nova linha férrea
km Quilometragem total de 

linhas reconstruídas ou 
modernizadas

Alteração

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total da 

nova linha férrea
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km Quilometragem total de 
linhas reconstruídas ou 

modernizadas
toneladas/km Aumento das 

mercadorias 
transportadas por 

serviços de transporte de 
mercadorias

passageiros/km Aumento do número de 
passageiros transportados 

por caminho-de-ferro

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo – linha 22-D (nova) 

Texto da Comissão

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total da 

nova linha férrea
km Quilometragem total de 

linhas reconstruídas ou 
modernizadas

Alteração

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total da 

nova linha férrea
km Quilometragem total de 

linhas reconstruídas ou 
modernizadas

km Quilometragem total de 
linhas férreas equipadas 

com ERTMS
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo – linha 24-A (nova)

Texto da Comissão

Estradas km Quilometragem total das 
estradas construídas de 
novo

km Quilometragem total de 
estradas reconstruídas ou 
modernizadas

Alteração

Estradas km Quilometragem total das 
estradas construídas de 
novo

km Quilometragem total de 
estradas reconstruídas ou 
modernizadas

número Troços transfronteiriços 
recém-construídos, 
reconstruídos ou 
modernizados

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo – linha 25-A (nova)

Texto da Comissão

Transportes urbanos Viagens de passageiros Aumento das viagens de 
passageiros nos serviços 
de transportes urbanos 

beneficiários
Alteração

Transportes urbanos Viagens de passageiros Aumento das viagens de 
passageiros nos serviços 
de transportes urbanos 

beneficiários
Percentagem Alteração da quota modal 

dos transportes públicos e 
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da mobilidade não 
motorizada, como o 
pedestrianismo e o 

ciclismo

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo – linha 25-B (nova)

Texto da Comissão

Transportes urbanos Viagens de passageiros Aumento das viagens de 
passageiros nos serviços 
de transportes urbanos

beneficiários 
Alteração

Transportes urbanos Viagens de passageiros Aumento das viagens de 
passageiros nos serviços 
de transportes urbanos 

beneficiários 
Veículos ecoeficientes Aumento do número de 

veículos e 
desenvolvimento da 

infraestrutura adequada
ao transporte urbano 

ecoeficiente

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo – linha 26-A (nova)

Texto da Comissão

Vias navegáveis interiores tonelada-km Aumento da carga 
transportada em vias de 
navegáveis interiores 

melhoradas
Alteração

Vias navegáveis interiores tonelada-km Aumento da carga 
transportada em vias de 
navegáveis interiores 

melhoradas
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Viagens de passageiros Aumento do número de 
pessoas que utilizam 

serviços de transporte por 
vias navegáveis interiores

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo – linha 26-B (nova)

Texto da Comissão

Alteração

Efeitos climáticos milhões de toneladas de 
equivalentes CO2

Alteração nas emissões 
de gases com efeito de 
estufa resultantes da(s) 
medida(s) 
cofinanciada(s)

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo – linha 26-C (nova)

Texto da Comissão

Alteração

Turismo EUR Volume dos 
investimentos na 

mobilidade sustentável e 
inteligente

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo – linhas 26-D, 26-E, 26-F (novas)

Texto da Comissão
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Alteração

Turismo EUR Volume de investimentos 
realizados para melhorar 
a acessibilidade aos 
serviços de turismo das 
pessoas com mobilidade 
reduzida (PMR)

EUR Volume de investimentos 
em redes de ciclovias

EUR Volume de investimentos 
em património natural, 
cultural, industrial e 
histórico
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