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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. Apela a um orçamento ambicioso para o sector dos transportes da UE, que tenha em 
conta os desafios emergentes e as atuais prioridades políticas em termos de política de 
transportes da UE; 

2. Salienta que a política de transportes da UE é essencial para o desenvolvimento 
económico, social e ambiental da Europa e para a sua sustentabilidade; solicita assim, 
com veemência, que a política de transportes da UE beneficie de um financiamento 
adequado e suficiente para garantir o crescimento, o emprego e a competitividade na 
Europa, incluindo nas zonas geográficas mais remotas; solicita investimentos adicionais 
na investigação e na inovação, bem como na coesão social e territorial; 

3. Sublinha que o orçamento para 2021 deve refletir as prioridades definidas pelo 
Parlamento na sua resolução de 14 de novembro de 2018 sobre o quadro financeiro 
plurianual (QFP) e que deve proporcionar o financiamento necessário tanto para 
projetos iniciados no âmbito do atual QFP como para novos projetos baseados no QFP 
2021-2027; 

4. Considera que o financiamento dos transportes na UE deve ser alinhado com os 
requisitos regulamentares do Pacto Ecológico e que deve ser garantido o pleno 
alinhamento com o Acordo de Paris; 

A importância dos transportes na consecução dos objetivos do Pacto Ecológico

5. Reitera que os transportes devem contribuir para alcançar a neutralidade climática até 
2050;

6. Frisa, por conseguinte, que um financiamento adequado dos projetos no domínio dos 
transportes será fundamental para acelerar a transição para uma mobilidade sustentável 
e inteligente e para a aplicação das prioridades legislativas do Pacto Ecológico através 
de medidas baseadas em novas tecnologias, no reforço dos transportes multimodais, no 
desenvolvimento da mobilidade multimodal automatizada e conectada e num aumento 
da produção e da implantação de combustíveis alternativos sustentáveis;

Reforço dos programas emblemáticos 

7. Realça a importância de aumentar o orçamento dos programas emblemáticos de 
particular relevância para a consecução dos objetivos da UE: 

– Sublinha o papel fundamental do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) na 
promoção do desenvolvimento de uma rede transeuropeia (RTE-T) de elevado 
desempenho, sustentável e interligada nos domínios das infraestruturas de 
transportes, da energia e dos serviços digitais; reafirma que a rápida conclusão da 
RTE-T contribuirá de forma significativa para a coesão socioeconómica e 
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territorial da União, bem como para a promoção dos objetivos de descarbonização 
por esta almejados; apela, por conseguinte, a que o orçamento relativo ao MIE-
Transportes seja aumentado para o QFP 2021-2027 e que a sua dotação para o ano 
de 2021 seja estabelecida em conformidade;

– Solicita um aumento do orçamento do programa Horizonte 2020 para 
120 mil milhões de EUR (a preços de 2018) e da sua componente «Cidades 
inteligentes e transportes integrados», a partir de 2021; 

Preservação das políticas existentes

8. Recorda que o financiamento da política de coesão para as infraestruturas de transportes 
deve ter como objetivo a prossecução do objetivo de coesão económica, social e 
territorial consagrado no Tratado; destaca o papel crucial que a política de transportes e 
o investimento da UE desempenham na promoção e no reforço da coesão territorial, 
social e económica na UE; solicita, por conseguinte, a manutenção do financiamento da 
RTE-T no âmbito da política de coesão; 

Dotação específica para o turismo sustentável

9. Solicita veementemente a introdução de uma dotação específica para o turismo 
sustentável, a fim de refletir melhor a importância do turismo na economia da UE e o 
papel que a UE pode desempenhar para o tornar mais sustentável; 

Financiamento de novas iniciativas

10. Apoia um aumento da dotação para infraestruturas sustentáveis do Fundo InvestEU para 
14 mil milhões de EUR (a preços de 2018), para o período entre 2021 e 2027, com uma 
dotação adequada no orçamento para 2021; 

11. Considera que os projetos no domínio dos transportes financiados pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo Fundo de Coesão (FC) devem dar 
prioridade à conclusão dos corredores da RTE-T;

12. Salienta a importância de um sistema de recursos próprios mais simples e mais 
eficiente, capaz de reduzir substancialmente a proporção das contribuições baseadas no 
RNB e de garantir o financiamento adequado das despesas da UE;

Agências e empresas comuns

13. Destaca a importância das agências e das empresas comuns para melhorar o 
desempenho do setor dos transportes e fomentar uma redução das emissões dos 
transportes baseada no progresso tecnológico e nas regras; salienta a importância de 
estas agências e empresas comuns receberem recursos financeiros e humanos 
adequados; 

14. Frisa, em particular, o papel crucial da Agência Ferroviária da União Europeia (AFE) e 
da empresa comum Shift2Rail para lograr uma transição duradoura do transporte 
rodoviário para o transporte ferroviário; salienta que a empresa comum Shift2Rail 
desempenha um papel fundamental para tornar o transporte ferroviário mais barato, 
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mais eficiente e mais atrativo; 

15. Salienta, em especial, o papel das empresas comuns Clean Sky 2 e SESAR, bem como 
da Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (AESA), na redução das 
emissões de CO2 por passageiro; realça os bons resultados e o papel essencial 
desempenhado pela empresa comum Clean Sky 2 na Europa para garantir avanços 
concretos no domínio das tecnologias verdes, com vista a reduzir as emissões de CO2 e 
de gases com efeito de estufa, assim como os níveis de ruído das aeronaves; 

16. Congratula-se com o apoio direto da Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA) 
aos esforços dos Estados-Membros na aplicação da legislação ambiental e com a sua 
assistência na luta contra a poluição marítima e no controlo das emissões; considera 
que, com recursos adicionais, a Agência pode desempenhar um papel importante no 
apoio aos Estados-Membros na atenuação dos riscos ambientais associados ao 
transporte marítimo e na melhoria da sustentabilidade do setor marítimo. 


