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SUGESTÕES

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

1. Observa que, o orçamento de 2009, tal como definitivamente aprovado e, depois, 
rectificado no decurso do exercício, previa, em especial para as políticas que se inscrevem 
no âmbito de competências da Comissão dos Transportes e do Turismo, um total de 2 427 
000 000 EUR em dotações para autorizações e de 2 103 000 000 EUR em dotações para 
pagamentos; verifica, além disso, que, desses montantes:

– 934 582 000 EUR em dotações para autorizações e 830.594.000 EUR em dotações 
para pagamentos se destinavam às Redes Transeuropeias de Transportes (RTE-T),

– 17 600 000 EUR em dotações para autorizações e 14 500 000 EUR em dotações para 
pagamentos se destinavam à segurança dos transportes,

– 64 971 000 EUR em dotações para autorizações e 29 054 000 em dotações para 
pagamentos se destinavam ao Programa Marco Polo,

– 146 902 000 EUR em dotações para autorizações e 109 257 000 EUR em dotações 
para pagamentos se destinavam às agências operantes no domínio dos transportes e à 
Autoridade de Supervisão Galileo,

– 427 424 000  EUR em dotações para autorizações e 388 859 000 EUR em dotações 
para pagamentos se destinavam aos transportes, incluindo um domínio prioritário 
consagrado à mobilidade urbana sustentável, no âmbito do Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação e Desenvolvimento,

– 2 750 000 EUR em dotações para autorizações se destinavam à a segurança dos 
transportes,

– 3 800 000 EUR em dotações para autorizações e 3 600 000 EUR em dotações para 
pagamentos se destinavam ao turismo;

2. Lamenta que, no quadro do exame da execução do orçamento relativo ao exercício de 
2009, o Tribunal de Contas tenha de novo optado por se concentrar mais nas políticas da 
investigação e da energia do que na política dos transportes;

3. Congratula-se com a manutenção da elevada taxa de execução das dotações para 
autorizações e para pagamentos atribuídas aos projectos no domínio das RTE-T, que se 
elevou a quase 100 %, e solicita aos Estados-Membros que assegurem um financiamento 
adequado a título dos orçamentos nacionais como complemento do financiamento 
assegurado pela UE; recorda que o Parlamento preconizou um nível mais elevado de 
financiamento por parte da União; regozija-se com a avaliação intermédia dos projectos 
ao abrigo do programa plurianual RTE-T 2007-2013, publicada em 27 de Outubro de 
2010, que prevê a optimização das dotações orçamentais destinadas às RTE-T e valoriza a 
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necessidade de um planeamento financeiro fiável dos projectos;

4. Declara-se preocupado pelo facto de a taxa de utilização das dotações para pagamentos, 
que afectam a segurança e a optimização dos sistemas de transporte, bem como os direitos 
dos passageiros, ter sido, de novo, reduzida (73 %); observa que a taxa de utilização das 
dotações para pagamentos atribuídas ao programa Marco Polo II só pôde ser alcançada na 
sequência de uma redistribuição, ao longo do ano, de mais de metade dos fundos 
inicialmente previstos;

5. Regozija-se com o aumento substancial, relativamente a 2008, da taxa de utilização de 
dotações para pagamentos destinadas ao Programa Galileo e salienta a importância 
considerável de que este programa se reveste para os sectores da logística e do transporte 
sustentável;

6. Observa que os testes aleatórios revelam uma taxa de erro que, muito provavelmente, 
oscila entre 2% e 5 %; convida a Comissão a intensificar esforços para que esta taxa seja 
ainda mais reduzida;

7. Regista com satisfação o facto de o Tribunal de Contas ter considerado que as contas 
anuais da Agência de Execução da Rede Transeuropeia de Transportes são, nos seus 
aspectos essenciais, legais e regulares; congratula-se com o facto de a Agência ter logrado 
prover os lugares ainda vagos em finais de 2008;

8. Assinala ser urgente reforçar a coordenação entre a política regional e a política dos 
transportes, em particular no referente ao financiamento das RTE-T, uma vez que, 
actualmente, apenas tem lugar um exame sumário dos projectos quanto ao seu valor 
acrescentado europeu, razão pela qual os recursos financeiros não são utilizados da melhor 
forma para resolver, nomeadamente, situações de impasse, problemas transfronteiriços ou 
dificuldades suscitadas pela falta de ligações; 

9. Insiste numa organização mais fiável do processo de selecção dos projectos no domínio 
dos transportes e respectiva aprovação no quadro da política de coesão;

10. Acolhe favoravelmente o relatório especial n.º. 8/2010 do Tribunal de Contas sobre os 
investimentos no sector das infra-estruturas ferroviárias da UE e, em particular, a 
constatação de que os coordenadores RTE-T desempenharam um papel importante, inter 
alia, facilitando o contacto entre as actores implicados; apoia a recomendação segundo a 
qual a Comissão deveria ponderar a intervenção de outros coordenadores para outros 
projectos prioritários;

11. Regista a observação do Tribunal de Contas segundo a qual os projectos prioritários não 
foram seleccionados com base em fluxos de tráfego reais e previsíveis e a utilização de 
análises de custos-benefícios poderia ser aumentada;

12. Propõe que, no atinente aos âmbitos de competência da Comissão dos Transportes e do 
Turismo, ouvidas as explicações da Comissão sobre a sub-utilização das dotações 
orçamentais, o Parlamento conceda quitação à Comissão pela execução do orçamento 
geral da União Europeia para o exercício de 2009.


