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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes recomendações no relatório 
que aprovar:

1. Solicita a inclusão das Decisões sobre a rede transeuropeia de transportes (“RTE-T”) 
(Decisão nº 884/2004/CE e Decisão nº 1692/96/CE) no nº 3 do artigo 23º;

2. Solicita a inclusão de uma referência a acordos bilaterais relativos aos segmentos 
transfronteiriços de projectos da RTE-T no nº 4 do artigo 25º;

3. Solicita a inclusão de uma referência às cópias dos acordos bilaterais relativos aos 
segmentos transfronteiriços de projectos da RTE-T no artigo 39º;

4. Quando se trate de projectos de transportes, solicita a inclusão, a seguir à alínea b) do 
artigo 50º, de uma referência à sua contribuição para a concretização dos objectivos 
estratégicos enunciados no Livro Branco da Comissão, que vão desde uma transferência 
modal para os caminhos-de-ferro e as vias navegáveis até à conclusão da rede 
transeuropeia de transportes, sendo a prioridade geral atribuída aos projectos 
transfronteiriços que contribuam para a melhoria da ligação entre os antigos e os novos 
Estados-Membros, bem como entre os novos Estados-Membros;.

5. Solicita a inclusão de uma referência aos programas operacionais respeitantes a projectos 
prioritários da RTE-T no nº 4 do artigo 51º;

6. Insiste em que não deve ser feito qualquer pagamento, em princípio, a título de 
financiamento prévio relativo a segmentos transfronteiriços de projectos da RTE-T, se não 
houver entre os Estados-Membros envolvidos um acordo bilateral vinculativo sobre a 
conclusão da totalidade dos segmentos contíguos situados, na totalidade, nos respectivos 
territórios nacionais (nº 2 do artigo 81º);

7. Exorta a que ao artigo 50º do Regulamento se adite a seguinte nova alínea c bis): "a 
contribuição para os grandes projectos europeus relativos à mobilidade e à logística, como 
o projecto GALILEO, e, ainda, a promoção da excelência europeia em I+D, que contribua 
para a redução do atraso tecnológico";

8. Convida a considerar as precedentes recomendações não como alternativa a quanto 
afirmado no artigo 5º, nº 3), alínea a), do Regulamento FEDER COM(2004) 0495, mas 
como integração necessária às estratégias de desenvolvimento regional sustentável;

9. Exorta a Comissão a assegurar que a totalidade das dotações anuais concedidas nos termos 
do presente Regulamento a qualquer Estado-Membro a título dos Fundos  e que 
contribuam para o objectivo "Convergência" não excedam, mas atinjam  
preferencialmente 4% do PIB do Estado-Membro em causa no momento da adopção do 
acordo interinstitucional, em conformidade com o artigo 22º; exorta a que a ajuda da 
Comunidade concedida nos termos do Regulamento (CE) nº 2236/95 para os projectos 
RTE-T de interesse comum seja excluída aquando do cálculo do limite dos 4% em 
conformidade com o artigo 22º; 
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10. Insiste em que a despesa com grandes projectos e outros projectos iniciados antes de 1 de 
Janeiro de 2007 sejam elegíveis a partir da data de apresentação do projecto à Comissão, 
em conformidade com o artigo 55º;
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O projecto de regulamento, que deverá ser adoptado pelo processo de parecer favorável, 
estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), ao Fundo Social Europeu (FSE) e ao Fundo de Coesão (FC) e revoga o 
Regulamento (CE) nº 1260/99. Separadamente deste regulamento geral, são estabelecidos 
regulamentos específicos para cada um dos fundos. O regulamento geral define os objectivos 
dos fundos, os critérios de elegibilidade dos Estados-Membros e das regiões, os recursos 
financeiros disponíveis e os critérios da sua atribuição. São igualmente estabelecidas as 
normas que regem as responsabilidades dos Estados-Membros e da Comissão relativamente à 
gestão, programação, acompanhamento, controlo e avaliação.

O regulamento propõe uma concentração de recursos e de actividades em três objectivos: a 
“convergência” dos Estados-Membros e regiões menos desenvolvidos (cujo PIB per capita é 
inferior a 75% da média comunitária) com as outras regiões da UE; o reforço da 
competitividade regional, através da antecipação à mudança económica e da sua promoção, 
ajudando as pessoas a adaptarem-se a esta mudança; e a cooperação territorial europeia, que 
se traduz no apoio à cooperação a nível transfronteiriço, transnacional e inter-regional. O 
primeiro objectivo será apoiado pelo FEDER, pelo FSE e pelo Fundo de Coesão, o segundo 
pelo FEDER e pelo FSE e o terceiro pelo FEDER. O número de fundos será limitado a três, 
em vez dos actuais seis. A distribuição de recursos entre os vários objectivos no período de 
2007 a 2013, inclusive, será: 264 mil milhões de euros (78,5%) para a convergência, 58,9 mil 
milhões (17,2%) para a competitividade regional e o emprego e 13,2 mil milhões (4%) para a 
cooperação territorial. O projecto de regulamento não indica qualquer estimativa de despesa 
relativa à RTE-T para o próximo período dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão.

Coesão e infra-estruturas de transportes

O relator recorda que, nos períodos de programação actual e futuros, os recursos atribuídos à 
rubrica orçamental das redes transeuropeias de transportes (RTE-T) serão insuficientes para 
assegurar o progresso dos projectos RTE-T que foram identificados e acordados. Para a sua 
conclusão, é necessário um considerável apoio financeiro do FEDER e do Fundo de Coesão. 
Uma RTE-T eficaz é um requisito prévio da realização das agendas de Lisboa e de 
Gotemburgo, de um adequado funcionamento do mercado interno, da convergência regional e 
da concretização dos objectivos da Comunidade em matéria de ambiente. Prevê-se que este 
apoio seja disponibilizado no quadro do objectivo “convergência” e que as disposições de 
pormenor do projecto de regulamento o viabilizem.

Observações baseadas na experiência anterior

Considerando que a União Europeia disponibilizou recursos financeiros substanciais para as 
RTE-T no período 2000-2006 (29,2 mil milhões de euros, só dos Fundos estruturais), os 
progressos efectuados na execução destes projectos têm sido lentos e mesmo decepcionantes. 
Em resposta a esta situação, é agora proposto um novo projecto de regulamento que 
estabelece disposições gerais relativas às redes transeuropeias de transportes (COM (2004) 
475 final), destinado a aumentar os recursos globais e a percentagem dos custos a financiar 
pela UE em determinados projectos. No entanto, tem de ser assegurado, concomitantemente, 
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que as normas gerais de gestão e controlo dos Fundos estruturais e do Fundo de Coesão 
protejam os recursos comunitários e garantam que estes recursos não sejam disponibilizados 
enquanto a comparticipação financeira dos Estados-Membros não for real e efectiva. É nesta 
perspectiva que se apresentam as sugestões acima enunciadas. 

Estas sugestões visam assegurar a existência de um compromisso firme de co-financiamento 
por parte dos Estados-Membros antes de serem disponibilizados para projectos de RTE-T 
recursos comunitários significativos e garantir, no caso de projectos transfronteiriços, a 
existência entre os Estados-Membros de acordos bilaterais firmes relativos à conclusão dos 
segmentos dos projectos nos lados respectivos da fronteira.
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