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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, em 2015,  

–  2 276 574 666 EUR em dotações para autorizações e 1 742 254 807 EUR em dotações 

para pagamentos estavam disponíveis para as políticas em matéria de transportes, 

incluindo o Mecanismo Interligar a Europa (MIE), a segurança nos transportes e os 

direitos dos passageiros, bem como as agências de transporte, 

–  241 000 390 EUR em dotações para autorizações e 152 559 306 EUR em dotações 

para pagamentos estavam disponíveis para a investigação e a inovação no domínio dos 

transportes, incluindo o SESAR2 e a Empresa Comum Shift2Rail, 

–  75 145 385 EUR em dotações para autorizações e para pagamentos estavam 

disponíveis para as despesas administrativas; 

2. Lamenta que, a fim de preparar a quitação pela execução do orçamento geral da União 

Europeia - Comissão, vários relatórios tenham de ser explorados para se obter uma visão 

global da execução orçamental relativa aos transportes; lamenta, além disso, a falta de 

harmonização da informação financeira relativa às dotações, ou seja, se as ordens de 

cobrança, a participação de países terceiros, as receitas afetadas, etc. foram tidas em conta, 

o que dificulta muito a preparação da quitação; 

3. Observa que o montante total das autorizações por liquidar no final do exercício de 2015 

era de 4 243 milhões de EUR (2 843 milhões de EUR em 2014); 

4. Regista que, em 2015, foram atribuídos 12,8 mil milhões de EUR a 263 projetos de 

transporte através de convenções de subvenção assinadas em 2015 no âmbito dos convites 

à apresentação de propostas do MIE de 2014; observa ainda que o financiamento do MIE 

gerou 28,3 mil milhões de EUR de investimentos totais, combinando uma contribuição da 

União com os orçamentos das regiões e dos Estados-Membros, bem como empréstimos do 

Banco Europeu de Investimento (BEI); 

5. Observa que, no domínio da "Competitividade para o crescimento e o emprego", no qual o 

setor dos transportes se insere, o Tribunal de Contas apenas auditou sete operações sob a 

responsabilidade da DG MOVE; observa que foram detetados erros em apenas uma das 

operações auditadas e que esses erros dizem respeito ao incumprimento das regras em 

matéria de contratos públicos; 

6. Considera que, uma vez que a criação do FEIE e do Fundo de Garantia com uma taxa 

visada de 50% afetou a flexibilidade orçamental no QFP 2014-2020 e o orçamento 

previsto para o MIE foi reduzido, a proposta da Comissão de prolongar o FEIE deve 

assentar numa avaliação de impacto deste instrumento; 

7. Salienta que o relatório de avaliação do BEI assinala desequilíbrios geográficos e 
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concentrações sectoriais no dossiê da Secção Infraestruturas e Inovação (SII) e que o 

financiamento ao abrigo da SII está concentrado (63%) em três Estados-Membros; 

convida a Comissão a avaliar com urgência o impacto do FEIE na União no seu conjunto; 

lamenta que o FEIE não seja suficientemente utilizado para o financiamento de projetos 

inovadores de transporte relativos a todos os modos de transporte, nomeadamente para 

promover os meios de transporte sustentáveis e prosseguir o incentivo ao processo de 

digitalização, bem como a acessibilidade sem barreiras; 

8. Lamenta que a Comissão (DG MOVE) ainda não tenha estabelecido um documento 

estratégico consolidado formal para a supervisão do desenvolvimento dos corredores da 

rede principal das RTE-T; encoraja a Comissão a adotar esse documento estratégico 

relativo às atividades de supervisão e à transparência; recorda que a transparência e a 

consulta de todas as partes interessadas contribuem para o êxito dos projetos de transporte; 

9. Observa que a Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA) ainda não 

formalizou uma estratégia de controlo que abranja todos os controlos a implementar nas 

diferentes fases do processo de gestão de subvenções; solicita, por conseguinte, à INEA 

que desenvolva indicadores-chave de desempenho para medir a eficácia e a eficiência dos 

controlos e estabelecer plenamente controlos ex ante e ex post dos pagamentos 

intercalares e finais; 

10. Salienta que, no período de 2014-2020, os projetos no domínio dos transportes serão 

financiados a partir de várias fontes, incluindo o MIE, o Fundo de Coesão, o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional e o FEIE; insta, por conseguinte, a Comissão a 

desenvolver sinergias que permitam que estas diferentes fontes de financiamento afetem 

os fundos disponíveis de forma mais eficiente, assim como a combinação destes recursos 

entre si; convida a Comissão a elaborar e publicar anualmente, inter alia nos seus sítios 

Web, listas facilmente acessíveis dos projetos no domínio dos transportes, incluindo as 

percentagens por modo, e do turismo que sejam cofinanciados através dos referidos 

fundos; 

11. Lamenta que a empresa comum Shift2Rail ainda não tenha atingido a sua autonomia 

financeira; observa que, consequentemente, a gestão orçamental e financeira da empresa 

comum está integrada na gestão financeira da Comissão (DG MOVE); congratula-se, não 

obstante, com o facto de a empresa ter finalmente atingido a sua autonomia financeira em 

maio de 2016; 

12. Observa que o orçamento anual da empresa comum S2R para 2015 era de 48,04 milhões 

de EUR em dotações para autorizações, dos quais 45,33 milhões de EUR para despesas 

operacionais e 2,71 milhões de EUR para despesas administrativas; regista que as 

dotações para pagamentos foram fixadas em 0,00 milhões de EUR para despesas 

operacionais, uma vez que não foi assinada qualquer subvenção em 2015, ao passo que as 

dotações de pagamento para despesas administrativas totalizaram 2,71 milhões de EUR, 

dos quais 1,35 milhões de EUR provenientes da contribuição da União; 

13. Lamenta profundamente que as contribuições dos membros da empresa comum S2R 

respeitantes a 2014 ainda não tenham sido cobradas e que a contribuição de 2015 (1,35 

milhões de EUR) só tenha sido parcialmente paga; 

14. Congratula-se com a conclusão da estrutura de governação, a finalização da constituição 
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da empresa comum S2R e a adoção do plano diretor estratégico, que constituíam uma 

condição prévia para a aprovação dos primeiros planos de trabalho anuais da empresa 

comum e, por conseguinte, para o lançamento dos convites à apresentação de propostas; 

lamenta, no entanto, que o diretor executivo não tenha sido nomeado em 2015; 

15. Regista que, em dezembro de 2015, a empresa comum S2R lançou quatro convites à 

apresentação de propostas dotados de 170 milhões de EUR para apoiar a inovação nos 

caminhos-de-ferro, sendo 90 milhões de EUR provenientes da União; assinala que o 

montante de 90 milhões de EUR resulta da combinação das dotações de 2015 (45,33 

milhões de EUR) e 2016 (45,25 milhões de EUR); 

16. Entende que a Comissão deve continuar a melhorar a transparência na gestão dos fundos; 

17. Lamenta que as dotações destinadas ao turismo ainda não sejam adequadas, 

nomeadamente para promover o desenvolvimento de projetos de turismo sustentável e 

acessível, e apoiar as PME e as microempresas, bem como a evolução da economia 

colaborativa; 

18. Propõe que, relativamente aos setores para os quais a Comissão dos Transportes e do 

Turismo é competente, o Parlamento dê quitação à Comissão pela execução do orçamento 

geral da União para o exercício de 2015. 
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