
AD\562744PT.doc PE 355.508v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão dos Transportes e do Turismo

2004/0166(AVC)

25.4.2005

PARECER
da Comissão dos Transportes e do Turismo

destinado à Comissão do Desenvolvimento Regional 

sobre a proposta de regulamento do Conselho que institui o Fundo de Coesão
(COM(2004)0494 –C6-0000/2005 – 2004/0166(AVC))

Relator de parecer: Josu Ortuondo Larrea



PE 355.508v02-00 2/6 AD\562744PT.doc

PT

PA_Leg



AD\562744PT.doc 3/6 PE 355.508v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões de alterações no seu relatório:

1. Aditar ao artigo 2º, no final do ponto 1), os seguintes termos:

"alterada pela Decisão nº 884/2004/CE;"

2. Aditar ao do artigo 4º o nº 4 bis seguinte:

"O presente regulamento não impede que o Conselho decida prolongar a aplicação do 
Fundo de Coesão de maneira anualmente decrescente, durante o período 2007-2013, nos 
Estados-Membros onde a renda tenha sido superior a 90% da média comunitária em razão
do simples efeito estatístico da adesão à União Europeia, em 1 de Maio de 2004, dos dez 
novos Estados-Membros."

3. No artigo 2º da proposta de regulamento do Conselho que institui o Fundo de Coesão, o 
ponto 3) passa a ter a seguinte redacção:

"Domínios que favoreçam o desenvolvimento sustentável e apresentem uma clara 
dimensão ambiental, como a eficácia energética e as energias renováveis e, no domínio 
dos transportes que não formam parte das redes transeuropeias, ramais equivalentes a 
auto-estradas ou estradas nacionais que fazem a ligação com as redes transeuropeias, os 
caminhos-de-ferro (incluindo os materiais rolantes), as vias navegáveis fluviais e 
marítimas, as acções intermodais de transportes e a sua interoperabilidade, o controlo dos 
volumes de tráfego rodoviário e aéreo, o transporte urbano limpo e os meios de transporte 
colectivos (incluindo os materiais rolantes e a infra-estrutura rodoviária para o transporte 
por camioneta e autocarro)."
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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A Comissão apresentou uma proposta relativa a um novo regulamento do Conselho sobre o 
Fundo de Coesão. O processo de adopção da presente proposta é o do parecer favorável. O 
seu principal objectivo consiste em concretizar a missão do Fundo de Coesão e respectivas 
modalidades específicas de aplicação, no que respeita, nomeadamente, à assistência e ao 
âmbito de aplicação do Fundo. Deve notar-se que a elegibilidade dos Estados-Membros e das 
regiões no que respeita ao apoio financeiro do Fundo é regulada em conformidade com a 
proposta de regulamento do Conselho que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão 
(COM(2004)0492).
A presente proposta de regulamento define o âmbito de aplicação da assistência e as regras 
que condicionam a assistência do Fundo.

Conteúdo da proposta de regulamento
Está previsto que o Fundo deve apoiar as redes transeuropeias de transportes, nomeadamente 
os projectos de interesse europeu tal como definidos na Decisão nº 1692/96/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Julho de 1996, sobre as orientações comunitárias para o 
desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes (JO L 228 de 9.9.1996, p. 1). É óbvio 
que a preocupação do relator consiste em assegurar-se de que os projectos em questão 
incluirão os projectos anexados à Decisão nº 884/2004/CE do Parlamento e do Conselho, de 
29 de Abril de 2004, que altera em último lugar a decisão supramencionada (JO L 167 de 
30.4.2004, p. 1), a qual inclui actualmente uma lista de projectos alargada, a fim de ter em 
conta as necessidades dos novos Estados-Membros, bem como as prioridades dos demais 
Estados-Membros.

O relator de parecer faz notar também que o Fundo favorecerá não apenas as redes 
transeuropeias, mas igualmente as vias férreas, as vias navegáveis fluviais e marítimas, as 
acções intermodais de transporte e a sua interoperabilidade, o controlo dos volumes de tráfego 
rodoviário e aéreo, o transporte não poluente e as formas de transporte colectivo.

O outro artigo aplicável da proposta de regulamento diz respeito ao seguimento a dar no 
âmbito do Fundo de Coesão no caso de o Conselho verificar a existência de um défice público 
excessivo num Estado-Membro.

Observações do relator
A proposta de regulamento distingue-se do regulamento anterior por dois aspectos 
importantes. A proposta de regulamento não prevê um sistema de gestão e de controlo do 
Fundo nem fornece um programa indicativo das despesas anuais relativamente a um período 
de planificação, 2007 a 2013, por exemplo.

No que respeita às regras de gestão e de controlo, que constituem o primeiro aspecto, 
encontram-se na proposta de regulamento que estabelece disposições gerais. É compreensível 
esta abordagem, que tem em vista uma programação coordenada dos três Fundos (Regional, 
Social e de Coesão), a fim de alcançar mais facilmente os objectivos de convergência, 
competitividade e cooperação territorial.
Não obstante, não consta da presente proposta de regulamento nem da proposta de 
regulamento que estabelece disposições gerais uma repartição anual, ou relativa a um período 
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de programação, das despesas do Fundo de Coesão.

É pois, impossível avaliar o apoio que o Fundo de Coesão poderia fornecer à política dos 
transportes, incluindo as redes transeuropeias, nos países em questão, apesar de ser conhecido 
o montante referente ao objectivo de "convergência".
Deve observar-se que o Fundo de Coesão é aplicável unicamente aos países cuja renda não 
tenha sido superior a 90% da média do PIB europeu. A este respeito, o alargamento produziu 
um efeito estatístico que consiste a excluir alguns dos poises da Europa dos Quinze. O relator 
julga que seria desejável que o Conselho demonstrasse uma certa flexibilidade nesse domínio, 
aprovando o Fundo de Coesão.
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