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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 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); a outra metade deverá ser investida em projectos nacionais, 
regionais e locais não indicados nos mapas RTE-T;

3. Recorda o desequilíbrio dos investimentos previstos nos diferentes modos de transporte 
(infra-estrutura rodoviária: 41 mil milhões, ferroviária: 23,6 mil milhões e vias navegáveis 
interiores: 0,6 mil milhões de euros) e que não é útil reforçar os objectivos de transferência 
modal para reduzir as emissões de CO2 nem assegurar uma co-modalidade justa e eficiente;

4. 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;

5. 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, como refere o relatório de 2010
sobre a execução da Coesão;

6. Manifesta a sua preocupação relativamente à falta de informações detalhadas sobre a actual 
execução dos investimentos em transportes; interroga-se sobre a possibilidade de uma avaliação 
mais precisa da execução pôr em evidência sérios atrasos dos investimentos programados em 
projectos RTE-T, e insiste, especialmente no contexto da crise económica, num calendário mais 
rigoroso;

7. 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 
ferroviários e de vias navegáveis interiores a nível nacional;

8. Solicita, portanto, um aumento dos recursos globais disponíveis para a RTE-T através da 
afectação de fundos da coesão para os projectos de transportes e da atribuição de uma 
percentagem destes fundos à rede básica RTE-T, uma vez que tal resultaria numa utilização 
mais eficaz dos fundos de coesão, em harmonia com os objectivos da UE em matéria de
alterações climáticas e desenvolvimento sustentável, e numa realização mais eficaz da rede 
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RTE-T;


