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SUGESTÕES

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

A. Considerando que o setor dos transportes da UE é essencial para a competitividade, a 
coesão económica e social e o desenvolvimento da União, para a sua sustentabilidade e 
para assegurar a acessibilidade territorial e a conectividade de todas as regiões da UE, 
prestando particular atenção às regiões periféricas, rurais, insulares e ultraperiféricas e 
às outras áreas geográficas desfavorecidas;

B. Considerando que os transportes serão fundamentais para alcançar a neutralidade 
climática até 2050; considerando que são necessários investimentos orientados 
suficientes para avançar rumo à transição digital e ecológica no setor e acelerar a 
transição para uma mobilidade sustentável e inteligente, em consonância com os 
objetivos do Pacto Ecológico e do Acordo de Paris, bem como a transição digital, 
assegurando o mais elevado nível e desempenho das infraestruturas digitais e ainda a 
existência dos principais facilitadores digitais;

C. Considerando que o turismo é um setor essencial para a economia da UE e a sua quarta 
maior indústria de exportação, desempenhando um papel importante na economia, na 
competitividade, no emprego e na promoção do bem‑estar social na UE;

D. Considerando que os setores dos transportes e do turismo e os postos de trabalho por 
eles criados se encontram entre os mais duramente atingidos pela recente crise da 
COVID-19, em particular devido às restrições à liberdade de circulação introduzidas em 
2020, que afetaram o funcionamento do mercado interno; considerando que a 
recuperação dos setores dos transportes e do turismo é fundamental para o 
funcionamento adequado do mercado interno, bem como para a conectividade, a 
competitividade e a criação de emprego na UE; considerando que os transportes se 
revelaram vitais para assegurar o fluxo contínuo de mercadorias em toda a UE durante a 
crise e que serão da maior importância na distribuição da vacina contra a COVID-19;

E. Considerando que o objetivo de «visão zero» da UE estabelece o objetivo de reduzir o 
número de mortes na estrada em 50% até 2030 e de alcançar zero mortes até 2050; 
considerando que os investimentos em segurança rodoviária são um elemento 
fundamental do plano de ação estratégico da UE para a segurança rodoviária; 
considerando que o elevado número persistentemente de vítimas mortais em acidentes 
rodoviários sugere que se deve investir mais para garantir a segurança rodoviária e dos 
utentes;

1. Solicita o reforço das ações necessárias para reduzir as emissões e assegurar uma 
transição justa para a neutralidade climática até 2050; solicita, por isso, financiamento 
suficiente para as iniciativas, os objetivos e os projetos emblemáticos da estratégia 
global para uma mobilidade sustentável e inteligente – em conformidade com os 
requisitos regulamentares do Pacto Ecológico Europeu e o Acordo de Paris – e, em 
particular, para o reforço do apoio financeiro a ações de mobilidade sustentável e 
inteligente, incluindo um aumento na produção e implantação de combustíveis 
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alternativos sustentáveis, a par de pontos de recarregamento, e de projetos de 
infraestruturas sustentáveis, incluindo as infraestruturas necessárias para monitorizar a 
poluição atmosférica relacionada com as atividades dos transportes, mantendo em 
simultâneo a neutralidade tecnológica; salienta que essa estratégia deve contribuir para 
melhorar a atratividade, a eficiência e a capacidade dos sistemas de transportes públicos, 
nomeadamente através de sistemas inovadores de bilhética; salienta que a consulta das 
partes interessadas pertinentes é da maior importância para alcançar os objetivos 
estabelecidos na estratégia global para uma mobilidade sustentável e inteligente; 
congratula-se com o acordo do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) sobre um sistema 
de recursos próprios mais simples, mais eficiente e orientado para os resultados, que 
tenha em conta as prioridades da UE e, em particular, as suas ambições ambientais e 
digitais;

2. Reitera que a transição digital e ecológica deve ser justa, inclusiva e não 
discriminatória, a fim de assegurar que a mão de obra, as empresas e as PME do setor 
dos transportes se possam adaptar a esta transição, bem como para apoiar as regiões e 
comunidades mais afetadas; considera importante atribuir financiamento adequado a 
este processo de ajustamento, promovendo em simultâneo padrões sociais mais 
elevados no setor, bem como à melhoria de competências, à requalificação e à formação 
profissional da mão de obra do setor, a fim de a dotar de novas competências e 
conhecimentos especializados para novas perspetivas e necessidades de emprego; 
salienta que a formação irá contribuir para aumentar a atratividade do setor e fazer face 
ao envelhecimento da mão de obra, à representação das mulheres e à escassez de 
trabalho;

3. Solicita um orçamento ambicioso para os setores dos transportes e do turismo da UE; 
considera que o financiamento do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) – tal como 
decidido para o QFP para 2021-2027 – é insuficiente para as necessidades e os desafios 
do setor; salienta que o MIE é o principal instrumento para financiar o desenvolvimento 
de infraestruturas com o maior valor acrescentado da UE em termos de coesão 
económica, social e territorial e conectividade, em particular, no que diz respeito às 
ligações transfronteiriças e às ligações em falta, bem como à integração do Pacto 
Ecológico e dos objetivos digitais, promovendo simultaneamente a competitividade; 
reitera o papel crucial do MIE na promoção do desenvolvimento e conclusão atempada 
duma rede transeuropeia (RTE‑T) de elevado desempenho, sustentável, segura, 
multimodal, interoperável e interligada nos domínios das infraestruturas de transportes, 
da energia e dos serviços; reitera que um financiamento adequado dos projetos no 
domínio dos transportes será fundamental para impulsionar a sua recuperação e acelerar 
a transição para uma mobilidade sustentável e inteligente;

4. Constata com pesar a acentuada diminuição da contribuição do Fundo de Coesão para o 
MIE no setor dos transportes em 2021; solicita que o orçamento de 2022 reponha o 
financiamento no seu nível de 2020, a fim de refletir o papel crucial que a política de 
transportes e o investimento da União desempenham no reforço da coesão territorial, 
social e económica na União, nomeadamente através da conclusão das redes principal e 
global da RTE-T; solicita, por conseguinte, que o financiamento da RTE-T seja mantido 
como parte da política de coesão, incluindo a componente dirigida ao apoio para o 
desenvolvimento e a modernização das ligações secundárias, regionais e locais; 
sublinha, a esse respeito, a necessidade de reforçar o investimento na conectividade das 
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regiões periféricas e ultraperiféricas;

5. Lamenta a redução do financiamento do programa InvestEU em comparação com as 
exigências do Parlamento, tendo em conta o papel do programa na promoção de 
infraestruturas sustentáveis e seguras; lamenta, além disso, a subsequente redução 
considerável do financiamento do orçamento anual do InvestEU de mais de 40% 
(dotações para autorizações) entre 2020 e 2021; congratula-se, no entanto, com a 
inclusão da nova vertente de política de infraestruturas sustentáveis, que oferece 
oportunidades de investimento fundamentais para as infraestruturas de transportes 
sustentáveis e seguras, soluções e equipamentos de mobilidade e para a implementação 
de tecnologias inovadoras; solicita que os investimentos no setor dos transportes, em 
particular, os que beneficiam de financiamento do orçamento da União, tenham 
devidamente em conta as suas prioridades ambientais claramente definidas;

6. Reitera a necessidade de promover uma transição justa enquanto se avança para uma 
mobilidade sustentável, inteligente e resiliente que seja acessível (também em termos de 
preços) em todas as regiões e a todos os passageiros; sublinha o papel crucial do 
mecanismo de empréstimo do setor público ao abrigo do Mecanismo para uma 
Transição Justa, como meio de compensar os custos da transição energética, investindo 
em infraestruturas de transporte e turismo seguras e sustentáveis nas regiões mais 
afetadas pelos desafios da transição – nomeadamente as zonas rurais e escassamente 
povoadas, as regiões desfavorecidas e os territórios vulneráveis da perspetiva ambiental 
– e para todos os passageiros, incluindo os portadores de deficiência e com mobilidade 
reduzida;

7. Congratula-se com a intenção da Comissão de impulsionar a investigação e a 
implantação de tecnologias inovadoras e sustentáveis no setor dos transportes, a fim de 
contribuir para serviços de mobilidade sustentável; destaca os programas de 
investigação da UE, tais como o MIE, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e o InvestEU, que serão cruciais para a implantação destas 
tecnologias;

8. Solicita uma avaliação dos potenciais impactos de um fundo específico centrado nas 
redes de transporte das regiões ultraperiféricas (POSEI - Transportes), em comparação 
com o atual modelo de financiamento;

9. Considera que a melhoria da manutenção duma rede contribui para a sua eficiência e 
continuidade sem interrupções e reforça a sustentabilidade, o desempenho e, portanto, a 
resiliência das infraestruturas da RTE-T, melhorando simultaneamente a segurança 
rodoviária, com particular ênfase nos utentes da estrada vulneráveis, tais como peões, 
ciclistas, motociclistas e outros utentes da micromobilidade; observa em particular a 
importância de abordar e melhorar as infraestruturas de alto risco existentes, 
especialmente os segmentos de rede antigos e insuficientemente desenvolvidos; insta a 
Comissão a facilitar e incentivar os investimentos na manutenção da rede e a aplicar um 
plano de monitorização da rede principal em matéria de manutenção a nível europeu, 
com vista a assegurar a conectividade harmoniosa de todos os territórios da UE; convida 
a Comissão a dar prioridade às regiões onde foram identificados desafios específicos em 
termos de manutenção da rede e a fornecer apoio consultivo, técnico e financeiro às 
autoridades competentes;
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10. Lamenta o corte drástico de 75% no financiamento da mobilidade militar no âmbito do 
pilar dos transportes, em comparação com o plano de ação inicial de março de 2018, 
que reduz consideravelmente a ambição deste novo objetivo político, que visa adaptar 
partes das redes RTE-T à dupla utilização da infraestrutura de transportes com vista a 
melhorar a mobilidade civil e militar;

11. Reitera a necessidade de refletir sobre formas de promover modos de transporte 
sustentáveis, nomeadamente através de incentivos orçamentais, tendo em conta o 
exemplo da iniciativa do Ano Europeu do Transporte Ferroviário 2021; incentiva a 
Comissão, neste contexto, a dar continuidade a 2021 como o Ano Europeu do 
Transporte Ferroviário e a promover ulteriormente a revitalização dos confortáveis 
comboios noturnos europeus como uma alternativa possível e sustentável aos voos de 
curta distância e às longas viagens em automóvel, assegurando simultaneamente a 
concorrência leal entre todos os meios de transporte e entre operadores públicos e 
privados; recorda a proposta do Parlamento relativa à designação de 2022 como «Ano 
Europeu das Cidades mais Verdes», que poderia constituir uma oportunidade para 
promover a mobilidade urbana sustentável e inteligente;

12. Reitera o pedido urgente e repetido do Parlamento de criação dum programa específico 
sobre o turismo sustentável a nível europeu, bem como a criação duma rubrica 
orçamental específica com um montante em consonância com as necessidades do setor; 
salienta que isto ajudaria este setor com fortes ligações aos transportes a recuperar da 
crise da COVID-19 e seria um primeiro passo para melhorar as políticas de turismo da 
UE, em benefício da economia, da competitividade, do emprego, do desenvolvimento 
social e dos objetivos ambientais, bem como para impulsionar o volume de emprego 
local, de qualidade e permanente no setor; congratula-se, neste sentido, com o facto de o 
Tribunal de Contas Europeu ter dado início a uma auditoria para avaliar projetos de 
turismo cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo de Coesão, tendo sido atribuídos 6,4 mil milhões de EUR no período de 2007-
2013 e 4 mil milhões de EUR, até à data, no período de 2014-2020;

13. Solicita que o financiamento das agências e empresas comuns europeias no setor dos 
transportes da Europa seja alinhado com o seu nível de responsabilidade e o papel que 
desempenham enquanto principais intervenientes na transição para a descarbonização 
dos modos de transporte; lamenta, em particular, a redução significativa do orçamento 
da Agência Ferroviária da União Europeia (AFE) e recorda o seu papel – em conjunto 
com a Empresa Comum Shift2Rail – com vista a conseguir uma transição duradoura do 
transporte rodoviário para o ferroviário e para o progresso na criação do espaço 
ferroviário europeu único; a este respeito, solicita que o orçamento da AFE para 2022 
seja aumentado até, pelo menos, ao seu nível em 2020; recorda, de igual modo, a carga 
de trabalho significativa que as investigações ao Boeing 737 Max criaram à Agência 
Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) e o papel que a Agência desempenha – 
juntamente com as empresas comuns Clean Sky 2 e SESAR – na redução das emissões 
de CO2 por passageiro; reconhece também o importante contributo da AESA, em 
estreita coordenação com a Comissão, no que diz respeito ao impacto imediato e a 
longo prazo do Brexit no domínio da aviação, bem como o seu contributo para a retoma 
segura e saudável das operações de aviação, graças à conclusão do protocolo de 
segurança sanitária na aviação para a COVID-19; salienta o papel que a Agência 
Europeia da Segurança Marítima (EMSA) pode desempenhar no apoio aos Estados-
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Membros na atenuação dos riscos ambientais relacionados com o transporte marítimo e 
na melhoria da sustentabilidade do setor marítimo, se for dotada de recursos adicionais;

14. Reitera que a AESA – que está classificada como agência de «investimento estratégico 
europeu» – assumiu em 2018 novas tarefas fulcrais consideráveis em matéria de 
cibersegurança no domínio da aviação, drones e mobilidade aérea urbana, de proteção 
do ambiente, de investigação e desenvolvimento e de cooperação internacional; solicita, 
por conseguinte, um orçamento adequado para a Agência, a fim de a dotar dos recursos 
necessários ao desempenho das suas funções; realça o papel que a Agência desempenha 
no âmbito do Pacto Ecológico através do seu trabalho que visa melhorar o impacto 
ambiental da aviação, nomeadamente mediante o desenvolvimento de novas normas em 
matéria de CO2, da monitorização da prevenção da fraude ambiental, do conceito de um 
programa do rótulo ecológico e do projeto do ciclo de vida, de combustíveis 
sustentáveis e da renovação ecológica das frotas das companhias aéreas;

15. Salienta o papel importante que as parcerias europeias podem desempenhar no fomento 
da inovação e da investigação, bem como na melhoria do desempenho e da segurança 
do setor dos transportes, promovendo simultaneamente reduções das emissões dos 
transportes com base no progresso tecnológico e numa abordagem e regras científicas; 
salienta que as parcerias previstas para o Horizonte Europa – tais como «Baterias», 
«2Zero» e «Hidrogénio limpo» – poderiam desempenhar um papel fundamental na 
promoção de parcerias com os Estados-Membros da UE, o setor privado, e todas as 
partes interessadas relevantes, bem como contribuir para o fornecimento de tecnologias 
de veículos inovadoras e para o desenvolvimento de uma política abrangente necessária 
para estimular a procura de veículos com um nível de emissões baixo ou nulo em toda a 
UE; solicita, portanto, que sejam aumentados os meios financeiros ao dispor do 
programa de investigação Horizonte Europa;

16. Salienta que a revisão, pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), da sua política de 
concessão de empréstimos deverá permitir ao investimento privado melhorar a 
resiliência e acelerar a implantação de tecnologias sustentáveis e inteligentes em todos 
os modos de transporte, em conformidade com a Estratégia de Mobilidade Sustentável e 
Inteligente; salienta ainda que a política de empréstimos revista deverá impulsionar o 
investimento público e privado em modos de transporte multimodal mais sustentáveis, 
como o caminho-de-ferro, e na renovação da frota de transportes aéreos e por vias 
navegáveis; congratula-se com a intenção do BEI de apoiar, juntamente com as 
autoridades públicas, programas ambiciosos de investimento para fomentar a 
mobilidade sustentável a nível local e regional, como planos de mobilidade urbana e 
projetos de transportes públicos sustentáveis;

17. Acolhe favoravelmente o papel do novo Mecanismo de Recuperação e Resiliência e dos 
planos nacionais conexos para atenuar o impacto socioeconómico da pandemia de 
COVID-19 e estimular a recuperação nos setores dos transportes e do turismo, bem 
como para avançar rumo à transição ecológica e digital; salienta que os planos nacionais 
de recuperação e resiliência devem incidir sobre os domínios de intervenção da UE, tais 
como a transição ecológica, a transformação digital, a coesão económica, a 
competitividade e a coesão social e territorial; constata o potencial destes domínios na 
recuperação dos setores dos transportes e do turismo e sugere que o MIE seja utilizado 
nomeadamente para reforçar a sua resiliência, a fim de aumentar a preparação para a 
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gestão de situações de crise de magnitude semelhante no futuro; apoia em particular o 
financiamento de infraestruturas de carregamento com o objetivo de instalar 500 000 
pontos de carregamentos de hidrogénio até 2025 e um milhão até 2030;

18. Salienta a importância da transparência do financiamento da UE no setor dos 
transportes; recorda que o investimento público em infraestruturas é particularmente 
permeável à fraude; salienta a importância de garantir um processo de adjudicação 
transparente e competitivo para os grandes projetos de infraestruturas de transportes 
financiados pela UE.
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