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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Considera que o conceito de serviço de infra-estrutura, introduzido pelo Livro Verde 
sobre a RTE-T se reveste de uma importância estratégica para aumentar a competitividade 
e o emprego na UE, em consonância com a Agenda de Lisboa e a Estratégia Europeia de 
Emprego; convida a Comissão a concentrar-se na promoção de serviços de grande
qualidade e de uma utilização mais eficiente da infra-estrutura existente; 

2. Salienta que os Fundos Estruturais, nomeadamente o Fundo de Coesão, poderiam 
contribuir para os objectivos da RTE-T de uma forma mais eficiente se as prioridades 
fossem mais focalizadas e se os financiamentos se concentrassem nos estrangulamentos e 
nas secções transfronteiriças dos projectos, bem como sobre os novos desafios que 
afectam os transportes, nomeadamente as alterações climáticas e o abastecimento 
energético; 

3. Considera que os Estados-Membros deveriam comprometer-se a planificar a rede a longo 
prazo e a desenvolver um programa das infra-estruturas, garantindo uma realização mais 
rápida e mais segura dos projectos, que permita uma melhor participação do sector 
privado;

4. Salienta que a simplificação dos procedimentos e a introdução de garantias financeiras 
para reduzir os riscos empresariais, em particular para as PME, são essenciais para atrair 
capital privado e criar parcerias públicas e privadas sólidas, que são essenciais para a 
execução dos projectos;

5. Recorda aos Estados-Membros que a coesão territorial da UE depende estritamente da 
capacidade de assegurar uma boa interligação entre as regiões; exorta-os a acelerar os 
progressos nas secções transfronteiriças dos projectos existentes e a garantir o
financiamento nacional necessário; 

6. Salienta que as regiões periféricas são fortemente penalizadas pelo seu acesso limitado aos 
corredores RTE-T; recomenda que os Estados-Membros melhorem as interligações locais, 
a fim de minimizar os custos associados a uma situação periférica;

7. Considera que uma verdadeira abordagem ascendente envolvendo plenamente as 
autoridades regionais e locais, os interessados da sociedade civil e das populações locais 
no processo de tomada de decisão, é uma condição indispensável para garantir a rápida 
execução dos projectos RTE-T e sua viabilidade a longo prazo;

8. Considera que a informação sobre a utilização dos fundos RTE-T e sobre os benefícios 
decorrentes muitas vezes não são suficientemente visíveis para os cidadãos; por isso, 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem acções que aumentem a
transparência no que diz respeito à atribuição destes fundos e aos resultados alcançados.
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