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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 da qual depende em última análise a circulação 
de mercadorias no mercado único, o sector é significativo em termos da sua contribuição 
potencial para assegurar a coesão social, expandir o emprego e comércio e desenvolver o 
sector do turismo, juntamente com a contribuição que um sistema eficiente de transportes 
pode dar para reduzir as emissões de dióxido de carbono, a poluição e o 
congestionamento;

2. 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;

3. 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 
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 da UE 
no domínio dos transportes pode oferecer;

4. 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 ambiciosas, muito 
avultadas 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 
seria uma rede fundamental europeia de transportes que deslocaria os fluxos de carga e 
passageiros para modos mais sustentáveis 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 
transfronteiriças e intermodais;

Redes Transeuropeias
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5. 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 nos troços transfronteiriças dos projectos e 
no efeito de alavanca que o investimento da UE produz ao incentivar o financiamento 
privado e público de projectos estratégicos;

6. 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 euros (30,8%) dão lugar a um investimento de 106,6 mil milhões de euros 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 de euros (27%) e 285 mil milhões de euros (73%);

7. Recorda que os dois contribuintes principais de fundos para a RTE-T são os Estados-
Membros 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) 15% do 
investimento necessário para executar os trabalhos programados durante este período 
carecem de ser financiados e que, como é provável que os custos de execução de grandes 
projectos de infra-estruturas aumentem, o envelope financeiro global disponível para 
investimentos no domínio dos transportes no quadro financeiro plurianual (QFP) após 
2014 será crucial para a realização da RTE-T;

8. 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)";

9. Solicita, pois, um aumento do montante global de fundos disponíveis para a RTE-T 
reservando fundos de coesão para projectos de transportes (23,7% dos recursos de coesão 
actualmente) e consagrando uma parte deste montante à rede transeuropeia fundamental 
de transportes, aumentando assim o valor acrescentado europeu, e que o financiamento 
para a RTE-T seja condicionado a uma concentração do financiamento nacional na rede 
transeuropeia fundamental de transportes;

10. Nota que apenas 0,5% do orçamento da RTE-T para o período de 2007-2013 estão por 
afectar, mas insiste em que o compromisso de financiamento pela UE não pode ser 
ilimitado para aqueles projectos que não avançam devido ao facto de o financiamento 
conexo, necessário pelos orçamentos nacionais não ser disponibilizada antes de 2015;

Marco Polo
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11. 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 
de euros 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;

12. 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

13. 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 
rubrica 1a das Perspectivas Financeiras em vigor de modo a dar continuidade ao 
investimento no programa Galileu;

14. 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;

15. Insiste em que, dado o prazo longo de realização que está associado a projectos como o 
projecto Galileu e os níveis de investimento de capital já afectados ao projecto Galileu, a 
coerência e o empenho na programação financeira ao longo dos períodos de programação 
financeira são cruciais para assegurar a sua implementação bem sucedida e os benefícios 
derivados;

16. 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; reitera a sua preocupação por não ver 
criada nenhuma rubrica orçamental para apoiar o 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, protecção do 
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património cultural e natural, complementados se for caso disso pelos Fundos Estruturais 
e por outros fundos.


