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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:

1. Toma conhecimento do projeto de orçamento proposto pela Comissão no sector dos 
transportes; deplora os cortes indiscriminados solicitados pelo Conselho;

2. Considera que é chegado o momento de proceder a uma reformulação mais profunda do 
financiamento dos transportes da UE, com vista a criar um sector de transportes com 
zero emissões até 2050 e garantir o pleno alinhamento com o Acordo de Paris;

3. Insiste que a política de transportes da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua quantidade ou dimensão;

4. Reitera que o acordo provisório sobre o regulamento que cria Programa InvestEU1 
contém uma disposição geral – aplicável a todo o financiamento relacionado com os 
transportes – que garante que os «projetos que sejam incompatíveis com o cumprimento 
dos objetivos climáticos não devem ser elegíveis para apoio» e que todos os «projetos 
(...) devem ser avaliados (..) para determinar se têm uma incidência ambiental, climática 
e social e, em caso afirmativo, devem ser submetidos a uma avaliação quanto à sua 
sustentabilidade»;

5. Salienta que, para além do seu papel fundamental na execução do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) e do InvestEU, é crucial que a revisão da política de 
transportes do Banco Europeu de Investimento (BEI), prevista para 2020, abra caminho 
a uma revisão mais profunda do financiamento dos transportes pelo Banco; insta o BEI 
a apresentar ao Parlamento, em tempo útil, um relatório sobre todas as etapas da sua 
revisão da política de transportes;

6. Considera que as despesas do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) no sector dos 
transportes podem ser melhoradas aumentando ainda mais a percentagem de 
financiamento para os modos de transporte sem emissões; congratula-se com a 
abordagem da Comissão visando cofinanciar o restabelecimento das ligações 
ferroviárias regionais transfronteiriças que foram desmanteladas ou abandonadas e 
incentiva os Estados-Membros, as regiões transfronteiriças e a Comissão a 
intensificarem os projetos ascendentes que contribuam para a reabertura das fronteiras 
da UE, nos casos em que tais fronteiras ainda existam; insta a Comissão a aumentar 
significativamente o montante reservado na rubrica orçamental do MIE para financiar o 
restabelecimento das ligações ferroviárias regionais em falta que foram desmanteladas 
ou abandonadas; cumpre intensificar a eletrificação da infraestrutura ferroviária e 
acelerar a implantação do Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário 
(ERTMS); o orçamento do MIE deve também ter em conta medidas de redução do 
ruído do transporte ferroviário de mercadorias, para assegurar um sistema de transporte 

1 Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 18 de abril de 2019, sobre a proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Programa InvestEU  (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).
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de mercadorias sustentável e eficiente;

7. Exorta a Comissão a promover a revitalização de comboios noturnos europeus 
confortáveis como alternativa sustentável aos voos de curta distância e às viagens de 
automóvel de longa distância;

8. Insta a Comissão a combinar o cofinanciamento da rede EuroVelo com a rede 
ferroviária global;

9. Insiste em que a Comissão e os Estados-Membros deem prioridade ao financiamento da 
segurança dos transportes de passageiros em diferentes meios de transporte e que se 
centrem na segurança dos utentes vulneráveis da estrada, nomeadamente os peões, os 
ciclistas e outros utentes da micromobilidade, face ao número ainda muito elevado de 
mortos e feridos em acidentes de viação e à nova Diretiva relativa à gestão da segurança 
da infraestrutura rodoviária, que prevê que os Estados-Membros assegurem que «as 
necessidades dos utentes da estrada vulneráveis sejam tidas em conta»; 

10. Considera que uma articulação mais forte do financiamento dos transportes urbanos 
com os planos de mobilidade urbana sustentável (SUMPS) é essencial para impulsionar 
a transformação da mobilidade urbana;

11. Apela a um cenário de financiamento e a avaliações de projetos mais transparentes, que 
atendam, em particular, à participação dos cidadãos num processo decisório 
transparente e à monitorização do desenvolvimento de grandes projetos com um volume 
total de investimento superior a mil milhões de euros;

12. Recorda que o investimento público em infraestruturas é particularmente permeável à 
corrupção; salienta a importância de garantir um processo de adjudicação transparente e 
competitivo para os grandes projetos de infraestruturas de transportes financiados pela 
UE; insiste na necessidade de que as autoridades adjudicantes e os proponentes para 
estes projetos de grande envergadura celebrem pactos de integridade ao abrigo dos 
quais terceiros controlem a sua conformidade com os compromissos em matéria de 
melhores práticas e de transparência;

13. Considera que as análises de custo-benefício dos projetos de transportes não devem 
continuar a centrar-se em análises económicas a curto prazo, mas sim na compreensão 
global de todos os custos externos a curto e longo prazo, com base no recente estudo 
sobre externalidades e internalização de custos encomendado pela Comissão, que 
revelou que a dimensão global dos custos externos dos transportes se estima em cerca 
de 1 bilião de euros anuais2.

2 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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ANEXO: LISTA DE ENTIDADES OU PESSOAS SINGULARES DE QUEM O 
RELATOR DE PARECER RECEBEU CONTRIBUTOS 

Entidade e/ou 
pessoa singularEuropean Federation for Transport and Environment - 58744833263-19

Community of European Railway and Infrastructure Companies - 7574621118-27


