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SUGESTÕES 

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 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. Congratula-se com o Plano de Ação relativo à Infraestrutura para Combustíveis 

Alternativos; recorda o impacto dos transportes nas alterações climáticas e observa que, 

para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, é necessário que as emissões de gases 

com efeito de estufa geradas pelo setor dos transportes sejam quase nulas até 2050; 

realça, por conseguinte, que a sustentabilidade dos veículos movidos a combustíveis 

alternativos depende, em grande medida, da utilização de fontes de energia renováveis, 

e sublinha a necessidade de colocar a tónica no estabelecimento de requisitos uniformes 

para todos os Estados-Membros no que respeita à qualidade dos combustíveis 

alternativos e dos sistemas de avaliação da conformidade; salienta que se deve 

estabelecer uma cooperação mais estreita entre todas as partes interessadas, em 

particular o setor automóvel e a Comissão, a fim de que a União alcance os seus 

objetivos de descarbonização; 

2. Destaca os benefícios das inovações hipocarbónicas para a posição competitiva da UE à 

escala mundial e para a segurança energética; insta a UE a tornar-se um líder mundial 

no domínio da descarbonização no setor dos transportes; exorta, além disso, os Estados-

Membros, nomeadamente os que registam um maior atraso no contexto da 

descarbonização, e o setor a demonstrarem um nível de ambição mais elevado e a 

acelerarem a aplicação do referido plano de ação, inclusive através do desenvolvimento 

de quadros de ação nacionais eficazes, completos e coerentes, que sejam aplicados de 

forma atempada, com vista a garantir a necessária estabilidade para os investimentos 

públicos e privados; 

3. Realça a relação existente entre a disponibilidade e a acessibilidade das infraestruturas 

de carregamento e abastecimento para os combustíveis alternativos em toda a UE, tanto 

em instalações públicas como privadas, e a aceitação de novos sistemas de mobilidade 

por parte dos consumidores; sublinha a necessidade de uma abordagem mais 

harmonizada a nível da UE, também no que respeita a normas técnicas comuns, a fim de 

assegurar a interoperabilidade dos serviços de pagamento e dos pontos de carregamento, 

permitindo que os utilizadores de combustíveis alternativos utilizem toda a 

infraestrutura disponível quando viajam na UE; salienta que é necessário garantir a 

transparência da informação prestada aos consumidores e a continuidade transfronteiras; 

apela a uma maior colaboração entre os atores públicos e privados neste contexto; insta 

a Comissão a reforçar a dimensão «consumidor» e a prever uma estratégia harmonizada 

de informação ao consumidor sobre a utilização de combustíveis alternativos, com 

dados sobre os pontos de carregamento nos Estados-Membros e os métodos de 

pagamento; 

4. Frisa a importância da prestação aos consumidores de informações transparentes e 

corretas, de fácil compreensão e acesso, em tempo útil; realça, neste contexto, a 

importância da comparação de preços prevista entre combustíveis alternativos e 

convencionais; solicita que estas informações sejam recolhidas e tratadas numa 

plataforma de dados abertos; 
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5. Regozija-se com a coordenação a nível da UE; incentiva a Comissão a avaliar, ao longo 

de 2018, se a melhor forma de promover a interoperabilidade dos serviços de 

pagamento é com recurso a ação legislativa ou não legislativa, sem, no entanto, impedir 

a inovação no mercado; 

6. Incentiva a Comissão a aproveitar as sinergias entre as políticas europeias em matéria 

de transporte, energia e digitalização, por exemplo, em relação ao carregamento 

inteligente e aos sistemas de transporte inteligentes, assegurando, ao mesmo tempo, o 

cumprimento das normas em matéria de proteção de dados; exorta os Estados-Membros 

a reforçarem a cooperação, principalmente no âmbito do Fórum de Transportes 

Sustentáveis, para garantir a continuidade transfronteiras; 

7. Apoia uma abordagem tecnologicamente neutra para o desenvolvimento de uma 

infraestrutura para combustíveis alternativos baseada no mercado, com especial 

destaque para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para a garantia de 

mais e melhores possibilidades de escolha para os consumidores; afirma que a 

implantação de infraestruturas de combustíveis alternativos ligadas através de meios 

digitais deve ser considerada em conjunto com o número real de veículos movidos a 

combustíveis alternativos; realça, por conseguinte, a necessidade de aumentar o número 

de veículos movidos a combustíveis alternativos comercializados, permitindo, deste 

modo, uma visibilidade a médio e longo prazo que promova o investimento tanto 

público como privado neste domínio; 

8. Exorta a Comissão, os Estados-Membros e o setor privado a intensificarem o apoio 

financeiro à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos; salienta, em 

particular, a necessidade de melhorar o financiamento da UE destinado a infraestruturas 

para combustíveis alternativos no próximo QFP; solicita que as diferenças geográficas a 

nível das infraestruturas para combustíveis alternativos e do apoio a essas infraestruturas, 

bem como o elevado custo da transição nas zonas rurais, que pode impedir a criação de 

uma infraestrutura para combustíveis alternativos, sejam considerados obstáculos 

importantes; convida os Estados-Membros a reconhecerem os efeitos positivos dos 

regimes de subvenções, das parcerias público-privadas e dos incentivos fiscais para a 

aceitação pelo mercado dos veículos movidos a combustíveis alternativos. 
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