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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 sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Saúda a comunicação da Comissão como primeiro passo para identificar orientações 
estratégicas no que respeita ao apoio ao crescimento e ao emprego no âmbito da política 
de coesão.

2. Observa, neste contexto, que uma competitividade equilibrada e um desenvolvimento 
policêntrico do espaço comunitário, precursores de uma maior coesão territorial e 
representados através das três prioridades identificadas pela Comissão – reforçar a 
atractividade económica sustentável dos Estados-Membros, das regiões e das cidades, 
incentivar a inovação, o espírito empresarial e uma economia do conhecimento, e criar 
mais e melhor emprego – não poderão ser atingidos sem sistemas de transportes eficazes, 
integrados e sustentáveis, para cuja criação é necessária uma ajuda financeira comunitária 
tão grande quanto possível e que deverão ser apoiados por níveis de investimento 
apropriados e desenvolvidos no âmbito da Estratégia de Lisboa;

3. Concorda, consequentemente, com que se dê prioridade aos trinta projectos de interesse 
europeu situados nos Estados-Membros e regiões elegíveis ao abrigo dos critérios de 
convergência e rejeita qualquer tentativa para reduzir o número de projectos prioritários;
lamenta, contudo, que os níveis de investimento da UE nas redes de transporte propostas 
pelo Conselho Europeu para o período 2007-2013 sejam absolutamente insuficientes para 
se conseguir melhores infra-estruturas e a convergência daí resultante, considerando, por 
conseguinte, que devem ser aumentados; insiste também na necessidade de as estradas 
subsidiárias para os projectos de redes transeuropeias de transportes receberem apoio a 
título de todos os instrumentos financeiros da política de coesão, se pretendemos que os
próprios projectos RTE tenham pleno sucesso; 

4. Reconhece a importância dos projectos transfronteiras e da cooperação transnacional para 
uma integração, interoperabilidade e coesão transnacional mais aprofundada, que cumpre 
estimular com apoio financeiro estabelecido a níveis aptos a servirem de incentivo, para 
evitar que os caminhos-de-ferro ou as estradas terminem nas fronteiras nacionais;
reconhece igualmente a importância dos projectos transfronteiriços para a redução de 
obstáculos nas fronteiras naturais (Alpes e Pirenéus), para facilitar a transferência 
intermodal das estradas para as ferrovias e para resolver os problemas de 
congestionamento e segurança, especialmente no sector dos transportes de mercadorias; 

5. Exorta as autoridades da UE e nacionais a não negligenciarem o importante contributo 
que as vias navegáveis interiores podem dar;

6. Concorda com a Comissão quanto a que, na selecção de projectos, se deve aplicar o 
critério do retorno do investimento, tomando cabalmente em consideração os níveis locais 
e regionais de actividade económica e as estruturas já existentes; reconhece, neste 
contexto, que as parcerias público-privadas em matéria de investimento apenas serão 
viáveis onde os níveis de actividade económica já garantam um retorno comercial do 
investimento e onde essas PPP se processem de forma transparente, de acordo com o 
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principio da rentabilidade económica na acepção das estratégias de Lisboa e de 
Gotemburgo;

7. Frisa a importância do apoio dos Fundos Estruturais e de Coesão para os transportes 
urbanos e suburbanos, incluindo novos sistemas de transportes públicos ou o 
reinvestimento em sistemas já existentes como carros eléctricos, as linhas ferroviárias 
suburbanas, os sistemas integrados e o material circulante, que contribuem de modo 
significativo para acometer os problemas ambientais em áreas urbanas e encorajam, 
simultaneamente, a actividade económica de forma sustentável; entende que, para atingir 
este objectivo estratégico, convém que os regulamentos relativos aos fundos definam 
"áreas urbanas".

8. Regista a importância do turismo sustentável para muitas regiões, incluindo as regiões 
rurais, e salienta a necessidade de uma abordagem integrada e devidamente financiada dos 
transportes públicos para as regiões rurais, do interior, periféricas e ultraperiféricas, que 
lhes permita usufruírem dos benefícios da política de coesão; regista, ainda, o importante
papel dos caminhos-de-ferro e aeroportos regionais para que tal seja bem sucedido;

9. Salienta a necessidade de reforçar as actuais medidas específicas previstas no nº 2 do 
Artigo 299º do Tratado CE, com o objectivo de atenuar o efeito adverso dos 
constrangimentos específicos das regiões ultraperiféricas, sobretudo no âmbito das 
"auto-estradas do mar" e, a bem da redução dos custos adicionais incorridos pelas regiões 
ultraperiféricas em virtude da sua situação geográfica, outras medidas relacionadas com os 
transportes entre essas regiões e o continente europeu.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes da política de coesão

A manter-se inalterada, a decisão do Conselho Europeu de 15 de Dezembro de 2005 
significará que o montante disponível para as redes transeuropeias de transportes (TEN-T) 
será reduzido dos 20 mil milhões de euros propostos pela Comissão para cerca de 6 mil 
milhões de euros para o período 2007-2013. Da perspectiva da política de coesão, esta 
redução é significativa, porque o número de projectos actualmente acumulados aumentará 
caso se concretize esse corte, visto as parcerias entre o sector público e o sector privado (PPP) 
não poderem compensar toda a escassez de financiamento. No que diz respeito à coesão, o 
poder de compra dos novos Estados-Membros é relativamente fraco, o que torna mais difícil e 
complicado o recurso às PPP e a outros mecanismos.

Caso as condições de investimento, quer nos Estados-Membros mais desenvolvidos quer nos 
países da coesão, fossem realmente atractivas, seriam bem acolhidos novos sistemas de 
financiamento pelo Banco Europeu de Investimento e o Fundo Europeu de Investimento, 
assim como eventuais acordos de garantia.

Comparação da UE a 15 e da UE a 10

Verifica-se um lamentável desequilíbrio entre velhos e novos Estados-Membros no que diz 
respeito à utilização das redes transeuropeias de transportes. Até ao verão passado, os novos 
Estados-Membros não tinham requerido quaisquer fundos para as redes transeuropeias de 
transportes, à excepção de despesas preparatórias. Existem muito poucos projectos neste 
âmbito na globalidade dos novos Estados-Membros, e os existentes são financiados, em 
grande parte, pelo Fundo de Coesão.

Nem as disposições do novo regulamento, já proposto, sobre os níveis de apoio ao 
financiamento para cada projecto bastarão para impedir o aumento da acumulação de 
projectos nos novos Estados-Membros. Tal situação põe ainda mais em evidência a 
importância das estradas subsidiárias nos novos Estados-Membros para se atingir os 
objectivos da coesão. Acresce que os pontos de conexão entre as diferentes redes 
transeuropeias (transportes, energia e telecomunicações) devem ser analisados, para se poder 
determinar onde existem possibilidades de estabelecer sinergias, como, por exemplo, na 
ligação entre navegação interior, portos marítimos e redes de fornecimento de energia.

Serviço público e opções de financiamento

O serviço público deve ser mantido e desenvolvido e convém reanalisar o seu contributo para 
os diversos aspectos da política de coesão, tal como está a fazer a Comissão dos Transportes e 
do Turismo no âmbito do relatório do deputado Erik Meijer.

Tal como se afirmava no relatório do deputado Markus Ferber sobre serviços postais, "o
instrumento de financiamento até agora aplicado com sucesso nos Estados-Membros tem sido 
o do domínio reservado e (...) as experiências com outros modelos de financiamento não têm 
sido conclusivas". A Comissão devia, consequentemente, examinar pormenorizadamente 
esses modelos.
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Um equilíbrio realista entre modos

Os transportes urbanos e suburbanos, bem como os transportes em áreas periféricas onde 
existam aldeias, devem ser reforçados devido ao seu papel fundamental de apoio à coesão 
territorial e social, assim como de contributo para o desenvolvimento e utilização de 
infra-estruturas favoráveis ao ambiente.

Para além do contexto da aplicação da política de coesão, a Comissão deveria prestar maior 
atenção às infra-estruturas básicas de transporte, especialmente às vias navegáveis interiores e 
ao transporte ferroviário. No que respeita a este, merecem um enfoque especial a 
infra-estrutura da via-férrea e o material rolante. Nos novos Estados-Membros as despesas 
incorridas em material rolante não devem ser consideradas despesas operacionais.

Prioridades

A regra geral no que respeita às prioridades deve consistir em promover a competitividade ao 
desenvolver as redes de transporte, mas esta regra exige que se tenha em devida consideração 
as diferenças entre velhos e novos Estados-Membros. Seria um erro considerar o transporte 
ferroviário prioridade absoluta e geral, já que nos novos Estados-Membros o atraso no 
desenvolvimento rodoviário é muito superior ao ferroviário.

Os projectos transfronteiras devem ser considerados altamente prioritários, tendo em conta 
nomeadamente o alargamento e as novas políticas de vizinhança da UE. Este tipo de projectos 
é de incalculável importância para permitir o desenvolvimento das redes de transportes.

Não obstante, para as redes transeuropeias de transportes o financiamento da UE em 50% é 
demasiado reduzido. Para os projectos transfronteiras devia situar-se nos 70-80%, pois é bom 
não esquecer que todos os novos Estados-Membros são países de trânsito.

Quanto ao desenvolvimento dos transportes e o seu papel na coesão, há que estabelecer uma 
sinergia entre as diferentes políticas comunitárias, como desenvolvimento rural, PAC e 
tributação. A propósito, recordamos a necessidade de conceder reduções da carga fiscal para 
incentivar a utilização de biodiesel, especialmente no contexto da crise ucraniana do gás. O 
desenvolvimento de infra-estruturas pode, também, sustentar meios e métodos alternativos de 
fornecimento de energia (por exemplo, o gás natural liquefeito).

De um ponto de vista regional, há que apoiar os aeroportos regionais nos novos 
Estados-Membros já que, em algumas regiões desses países, as infra-estruturas rodoviárias e 
ferroviárias são tão subdesenvolvidas que os aeroportos regionais se tornam vitais e podem 
funcionar como força motriz para o desenvolvimento de toda a rede de transportes regionais. 
Deste ponto de vista, há que salientar o seu efeito positivo para o turismo local, regional, 
nacional e transfronteiras.
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