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SUGESTÕES

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

A. Considerando que os 8 000 mil milhões de euros destinados ao período de programação 
2007-2013 se têm revelado largamente insuficientes para a realização da rede 
transeuropeia de transportes (RTE-T), e que são necessários recursos adicionais para 
concluir esta rede e impulsionar o crescimento, a criação de emprego e a competitividade 
da UE;

1. Realça o papel fundamental do setor dos transportes da UE enquanto espinha dorsal do 
mercado interno e base para a livre circulação de pessoas e mercadorias, assim como para 
a coesão económica, social e territorial; recorda que o setor dos transportes representa 
6,3% do PIB europeu e emprega 13 milhões de pessoas;

2. Relembra os enormes desafios financeiros e tecnológicos que o setor dos transportes 
enfrenta para efeitos da melhoria do desempenho ambiental, da competitividade e das 
redes deste setor;

3. Sublinha que são necessários grandes investimentos para atingir o objetivo-chave da UE 
de uma redução do CO2 no setor dos transportes até 2050 para 60% dos níveis de 1990 e 
para apoiar modos de transporte mais sustentáveis, promover o transporte multimodal e 
promover a mobilidade urbana sustentável, apoiada nos princípios da segurança dos 
transportes e da acessibilidade;

4. Chama a atenção para as desigualdades existentes entre os Estados-Membros a nível do 
desenvolvimento das infraestruturas de transportes e para a importância de desenvolver as 
infraestruturas de transporte nos novos Estados-Membros, e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que ajudem a criar um espaço único europeu desenvolvido de 
transportes de modo uniforme;

5. Realça que a dotação financeira global disponibilizada no próximo quadro financeiro 
plurianual (QFP) para investimentos na área dos transportes será crucial para a realização 
da RTE-T, bem como para a investigação no domínio dos transportes necessária para que 
a União continue a ser líder industrial numa tecnologia dos transportes inovadora e 
sustentável; solicita, por conseguinte, aos Estados-Membros que apoiem a proposta da 
Comissão;

6. Salienta que os transportes e a mobilidade se revestem de uma importância vital para o 
mercado interno europeu e, por conseguinte, insiste em que a União, em vez de reduzir, 
deve aumentar significativamente os investimentos nas infraestruturas da RTE-T e na 
investigação no domínio dos transportes, porque esses investimentos podem contribuir de 
forma direta e significativa para vencer situações económicas difíceis, impulsionando a 
competitividade, o crescimento económico e o emprego na UE;

7. Congratula-se com a proposta da Comissão relativa ao Mecanismo Interligar a Europa 
(CEF) e com o aumento proposto dos montantes financeiros geridos centralmente para a 
RTE-T, e considera que esses montantes são realistas e constituem um mínimo necessário; 
considera que o montante ideal para induzir o efeito de alavanca esperado no setor dos 
transportes deve corresponder a pelo menos 10% das necessidades estimadas (500 mil 
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milhões de euros para a RTE-T até 2020), e que, se o Conselho decidir reduzir 
consideravelmente a dotação financeira, será necessário proceder também a uma revisão 
significativa da lista dos projetos previamente identificados no setor dos transportes, 
incluídos no anexo ao CEF;

8. Insiste em que questões como a distribuição da dotação financeira do Mecanismo CEF 
pelos diversos setores, o volume utilizado para os instrumentos financeiros ou as 
modalidades de transferência do Fundo de Coesão para as infraestruturas de transporte a 
título do CEF não fazem parte do QFP, uma vez que se inserem no âmbito do processo 
legislativo ordinário relativo ao CEF;

9. Regista a intenção da Comissão de aumentar o recurso a instrumentos financeiros 
inovadores no setor dos transportes, tais como as obrigações europeias; considera que 
estes permitirão conferir ao orçamento da UE um efeito de alavanca, atraindo outros 
investidores para projetos de interesse comum comercialmente viáveis, mas que não 
obtêm um financiamento adequado no mercado; sublinha que isto pode impulsionar o 
financiamento das infraestruturas dos transportes com valor acrescentado europeu;

10. Convida a Comissão a assegurar a coordenação entre o CEF e as outras fontes de 
financiamento disponíveis para a RTE-T, em particular o Fundo de Coesão e o programa 
Horizonte 2020;

11. Sublinha que o montante adicional de 10 mil milhões de euros proveniente do Fundo de 
Coesão será gerido centralmente ao abrigo do CEF, a fim de assegurar claramente um 
valor acrescentado europeu aos projetos de infraestruturas de transportes da RTE-T, em 
especial nos países do Fundo de Coesão; chama a atenção para um relatório recente do 
Tribunal de Contas Europeu1 que demonstra que o financiamento proveniente do Fundo 
de Coesão e dos Fundos Estruturais nem sempre é utilizado de forma igualmente eficaz; 
considera que deve ser prestada uma atenção especial às dificuldades que podem ser 
encontradas por alguns Estados-Membros em matéria de engenharia de projetos, bem 
como a uma distribuição geográfica equilibrada dos diversos projetos; realça que a 
decisão da Comissão deve assentar no princípio de investir o dinheiro no território de um 
país beneficiário no âmbito do projeto RTE-T acordado, tal como referido no Anexo 1 ao 
Mecanismo CEF, e que em circunstância alguma a gestão central dos 10 mil milhões de 
euros suplementares provenientes do Fundo de Coesão pode impedir ou limitar a 
participação de países beneficiários do Fundo de Coesão na implementação e no 
financiamento de projetos de transporte ao abrigo do CEF, para além dos 10 mil milhões 
de euros provenientes do Fundo de Coesão; 

12. Insiste em que o QFP 2014-2020 deve proporcionar uma maior flexibilidade orçamental, 
tanto no interior das categorias orçamentais como entre as mesmas; salienta, por isso, a 
importância de manter numa mesma categoria o CEF e a Política de Coesão, e opõe-se ao 
conceito de subcategorias;

13. Destaca a necessidade de incentivos mais eficazes à realização de projetos, tais como o 

                                               
1 Tribunal de Contas Europeu, A utilização dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão para cofinanciar 
infraestruturas de transportes nos portos marítimos constitui um investimento eficaz?, Relatório Especial 
n.º 4/2012 
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princípio "use it or lose it" (perda de direitos em caso de não utilização), o que assegura 
uma melhor execução dos projetos;

14. Realça que deve continuar a existir um elo realista entre o número de projetos pré-
identificados no anexo à proposta de regulamento sobre o Mecanismo CEF e os montantes 
financeiros destinados ao CEF no próximo QFP;

15. Sublinha que, em conformidade com os objetivos da União em matéria de crescimento 
sustentável, é necessário assegurar um financiamento adequado para as prioridades 
horizontais no âmbito do CEF, ou seja, o Sistema Europeu de Gestão do Tráfego 
Ferroviário (ERTMS) e o Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Aéreo no Céu Único 
Europeu (SESAR), relativamente aos quais é fundamental manter o investimento para 
promover a interoperabilidade e melhorar a eficácia, a competitividade e a segurança da 
rede de transportes da UE;

16. Realça a importância de assegurar o financiamento dos grandes programas de 
desenvolvimento tecnológico no seu conjunto - a iniciativa Vigilância Global do 
Ambiente e da Segurança (GMES), o Serviço Europeu Complementar de Navegação 
Geostacionária (EGNOS), o Sistema global de navegação por satélite Galileo (GNSS), 
etc. - e destaca a necessidade de manter o financiamento da iniciativa GMES no Quadro 
Financeiro Plurianual, tendo em conta o seu contributo para o desenvolvimento 
sustentável e a segurança dos transportes;

17. Recorda a grande importância estratégica de que o projeto Galileo se reveste para a UE, 
cujos principais beneficiários são a tecnologia GNSS e a implementação prática das 
aplicações ITS; insiste em que é necessário garantir o financiamento adequado do Galileo 
sem onerar o orçamento da RTE-T;

18. Reconhece o facto de que o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) são importantes fontes de financiamento do setor dos transportes da 
UE; salienta, neste contexto, a importância de assegurar uma melhor integração dos 
objetivos da estratégia Europa 2020 nos Fundos Estruturais da UE, de modo a que sejam 
orientados para uma mobilidade inteligente e sustentável;

19. Chama a atenção para o sucesso do programa Marco Polo, que, de acordo com a transição 
para uma economia hipocarbónica, visa transferir o transporte de carga por estrada para 
outros modos de transporte, bem como do Programa de Ação Europeu Integrado para o 
Transporte por Vias Navegáveis Interiores, e considera que estes projetos devem dispor de 
um financiamento adequado no próximo período de programação financeira;

20. Relembra que o turismo constitui uma nova competência da União ao abrigo do Tratado 
de Lisboa, pelo que este setor deve também estar incluído no próximo QFP; destaca o 
importante contributo do turismo para a economia da União e o facto de que constitui a 
principal atividade económica nalgumas regiões, e considera que cabe apoiar a estratégia 
europeia para o turismo com um financiamento adequado para o próximo período;

21. Congratula-se, a este propósito, com a proposta da Comissão que institui um Programa 
para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias Empresas (COSME) 
(2014-2020); salienta, em particular, que há que conferir um forte apoio às dotações no 
montante de 131 milhões de euros especificamente previstas para a competitividade das 
empresas no setor do turismo;
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22. Recorda que a Política Marítima Integrada deve ser tida em conta no próximo QFP, 
através da criação de um instrumento adequado e a longo prazo para o seu apoio 
financeiro;

23. Sublinha o trabalho crucial das agências de transporte no apoio aos objetivos da UE em 
matéria de segurança e interoperabilidade e a necessidade de fazer corresponder às suas 
responsabilidades recursos orçamentais suficientes.
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