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SUGESTÕES 

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que, com mais de um bilião de euros investidos no setor dos transportes 

graças ao apoio do BEI, desde a fundação deste em 1958, este é o setor em que o BEI é 

mais ativo; 

B. Considerando que a redução das emissões no setor dos transportes é um desafio 

primordial, sendo necessárias reduções significativas das emissões de NOx e de CO2 e de 

outras emissões relevantes provenientes dos transportes, para que a UE possa alcançar os 

seus objetivos a longo prazo em matéria de clima; considerando que o congestionamento e 

a poluição atmosférica são problemas capitais no desenvolvimento de todas as formas de 

mobilidade e na proteção da saúde humana; 

C. Considerando que, em 2015, o BEI investiu 14 mil milhões de EUR em projetos de 

transportes que beneficiarão 338 milhões de passageiros por ano e pouparão 65 milhões de 

horas de viagem por ano; 

1.  Congratula-se com o plano, anunciado pelo Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker 

com vista a rever o regulamento relativo ao Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), que visa aumentar a capacidade do Plano de Investimento para a 

Europa de 315 mil milhões de EUR para 630 mil milhões de EUR até 2022; sublinha, no 

entanto, que tal não deverá levar a uma redução das fontes de financiamento eficientes das 

infraestruturas de transportes sustentáveis; crê, em particular, que o corte de fundos a 

instrumentos como o Mecanismo Interligar a Europa a favor do FEIE será reposto; chama 

a atenção para a importância de uma repartição equilibrada dos fundos entre as regiões, e 

salienta a necessidade de concluir a rede principal RTE-T até 2030; 

2. Considera que, uma vez que, até à data, apenas 8 % dos investimentos do FEIE chegaram 

aos países da UE-13, o funcionamento atual do FEIE é contrário ao regulamento do 

Fundo, nos termos do qual o FEIE deve contribuir para reforçar a coesão económica, 

social e territorial da União; considera ainda que a concentração de capital nos países da 

UE-15 e o subfinanciamento dos países da UE-13 aumentam as disparidades sociais e 

económicas entre as regiões ocidentais e orientais da UE; observa que estas disparidades 

estão a alimentar a «fuga de cérebros» e a emigração de jovens dos Estados-Membros 

mais pobres para os Estados-Membros ocidentais, o que, por sua vez, aumenta a pressão 

exercida sobre as redes de segurança social dos primeiros; observa ainda o 

descontentamento crescente nos Estados-Membros ocidentais com as mudanças nas 

estruturas dos seus mercados de trabalho provocadas pela imigração dos 

Estados-Membros mais pobres, instigando frequentemente os governos dos primeiros a 

adotar alterações da sua legislação social, cuja natureza é, de facto, discriminatória; 

3.  Incentiva o BEI a continuar a apoiar as soluções de transportes sustentáveis, seguras, 

respeitadoras do ambiente e inovadores, e a continuar a promover a acessibilidade para os 

passageiros com mobilidade reduzida; sublinha que a União tem como prioridade 

assegurar um financiamento suficiente para os projetos com valor acrescentado europeu, 

incluindo as ligações transfronteiriças de transportes e, em particular, as ligações 



 

PE589.300v02-00 4/6 AD\1107213PT.docx 

PT 

ferroviárias regionais transfronteiriças abandonadas ou desativadas; sublinha a 

necessidade de a política europeia de investimento prestar mais atenção às questões 

horizontais, em particular no que se refere aos futuros meios de transportes e serviços, que 

exigirão um desenvolvimento simultâneo e coerente de redes de energias alternativas e de 

telecomunicações; 

4. Solicita ao BEI que, no financiamento de projetos de transportes, tenha em conta e 

procure as sinergias com o turismo, com vista a promover o desenvolvimento e a 

competitividade do setor do turismo na UE; 

5. Entende que uma economia inovadora e eficaz necessita de um sistema de transportes e de 

infraestruturas de transportes avançados e de elevada qualidade, e que isto deve ser uma 

das prioridades, devendo ser dada especial atenção às regiões orientais da UE, bem como 

às soluções com base em infraestruturas multimodais inovadoras, como pequenos túneis, 

pontes ou ferryboats multimodais nas zonas escassamente povoadas; 

6. Chama a atenção para a disparidade1 existente entre o número de projetos de investimento 

financiados nos Estados-Membros ocidentais e orientais; sublinha, atendendo a este facto, 

a importância de um equilíbrio geográfico nos investimentos com a participação do BEI e 

espera que o BEI e a Comissão forneçam uma assistência técnica e administrativa 

adequada para a preparação dos projetos nos países que dela necessitam; salienta a 

importância do papel das autoridades locais e regionais neste processo; 

7. Apoia a Comissão nos seus esforços para rever o atual Regulamento Financeiro; apoia, em 

particular, as disposições do regulamento relativas à utilização de instrumentos financeiros 

inovadores, como as obrigações de projeto, desde que não impliquem a socialização das 

perdas e a privatização dos lucros; 

8. Alerta para a tendência que está a conduzir a que fundos de investimento baseados em 

parcerias público-privadas (PPP) substituam os mecanismos de financiamento 

convencionais da UE e, no contexto do FEIE, sejam parcialmente financiados com recurso 

a fundos que tinham sido previamente destinados a outros fins; observa que, tendo o FEIE 

sido até agora incapaz de contribuir para a coesão económica, social e territorial da UE, os 

fundos estruturais da UE continuam a ser os principais fundos capazes de servir os 

objetivos da política de coesão da UE; 

9. Salienta a importância de atingir os objetivos fixados pela COP 21 em matéria de 

transportes, a fim de lutar contra as alterações climáticas; realça que é necessário 

disponibilizar recursos financeiros para garantir uma transição modal dos transportes 

rodoviários para os transportes ferroviários, bem como marítimos e fluviais; insiste 

também na necessidade de dar atenção ao investimento em energia limpa e serviços 

modernos para os transportes; propõe, neste sentido, um aumento das capacidades dos 

instrumentos de financiamento especializados para este efeito, como o Instrumento 

Europeu para os Transportes Limpos; 

10. Salienta que os investimentos devem ser baseados na minimização dos custos externos, 

                                                 
1 Relatório de avaliação independente do BEI «Evaluation of the functioning of the European Fund for Strategic 

Investments» (avaliação do funcionamento do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos) 
(http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm). 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
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incluindo os provocados pelas alterações climáticas, reduzindo assim os desafios para os 

orçamentos públicos do futuro; 

11. Insta a Comissão e o BEI a apoiarem o investimento em mobilidade urbana sustentável, 

preferencialmente assentando em planos de mobilidade urbana sustentável, com critérios 

adequados com vista a reduzir o congestionamento, as alterações climáticas, a poluição 

atmosférica, o ruído e os acidentes rodoviários; 

12. Observa que, a fim de reduzir os encargos com a construção e manutenção de 

infraestruturas suportados pelos contribuintes e pelas finanças públicas em geral, os 

projetos de infraestruturas de transportes de tipo PPP devem, em regra, obedecer ao 

princípio do utilizador-pagador; 

13. Observa que o BEI utiliza um vasto leque de instrumentos financeiros, como 

empréstimos, garantias, obrigações de projeto e PPP, para apoiar o investimento público e 

privado nos transportes; salienta que é importante coordenar os vários tipos de 

financiamento da UE, de forma a garantir que os objetivos da política de transportes da 

UE sejam realizados em toda a UE, tendo em conta o facto de que nem todos os projetos 

são adequados para o seu financiamento por instrumentos de tipo PPP; 

14. Sublinha a importância de otimizar as políticas de investimento da União, combinando os 

diferentes instrumentos de apoio ao investimento (FEIE, FEEI, MIE, obrigações de 

projeto, os diferentes fundos, etc.); apela à criação de uma estrutura de coordenação entre 

o BEI e a Comissão, com vista a otimizar a utilização conjunta destes diferentes 

instrumentos, projeto a projeto, permitindo combinar, nas melhores condições, para um 

mesmo projeto, empréstimos, subvenções e mecanismos de garantia; 

15. Entende que a transparência e o acesso dos cidadãos à informação sobre os planos e as 

estruturas de financiamento são essenciais para assegurar a ressonância dos projetos e a 

sua aceitação por parte dos cidadãos. 
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