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SUGESTÕES

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

1. Nota que o sector dos transportes representa quase um terço da procura final de energia na 
União Europeia e é o segundo sector da União Europeia em que o crescimento da procura 
de energia é mais rápido; considera, por isso, que é essencial adoptar medidas específicas 
destinadas a assegurar uma utilização mais eficiente da energia em todos os sectores dos 
transportes para garantir uma utilização sustentável da energia no sector dos transportes; 
recorda que, se não forem promovidas mudanças significativas, todos os modos do 
transporte de passageiros continuarão em expansão, principalmente o transporte 
rodoviário e aéreo;

2. Sublinha a elevada dependência do sector dos transportes dos combustíveis derivados do 
petróleo, principalmente da gasolina, do gasóleo e do querosene, que, em conjunto,
representam 98% de procura final de energia no sector dos transportes; nota que estes 
combustíveis são maioritariamente importados de países terceiros, o que levanta questões 
quanto à segurança do abastecimento e à sustentabilidade; nota que uma maior eficiência 
energética, reconhecida como fundamental no Livro Verde da Comissão, é um objectivo 
que é necessário alcançar principalmente no sector dos transportes, em que 80% do 
consumo de energia se deve aos transportes rodoviários, aos quais tem de ser atribuída 
máxima prioridade;

3. Considera que a percentagem de aditivos do gasóleo e da gasolina terá de ser aumentada, 
se necessário com carácter obrigatório, caso se pretenda introduzir a utilização de 
biocombustíveis da primeira geração;

4. Considera, por conseguinte, que os transportes têm um papel fundamental a desempenhar 
para a sustentabilidade, a competitividade e a segurança do abastecimento e da utilização 
da energia na União Europeia, dada a possibilidade, a curto prazo, de uma redução 
específica e mensurável do consumo e a possibilidade, a médio prazo, de melhoramentos 
efectivos e sustentáveis das infra-estruturas; faz notar que o desenvolvimento integrado da 
estratégia energética e da política de transportes é necessário para garantir a 
competitividade da indústria a nível europeu;

5. Congratula-se com as iniciativas, nomeadamente legislativas, tomadas pelas instituições 
da União que têm contribuído para melhorar a intensidade energética (procura de energia 
primária por unidade do PIB) no sector dos transportes; neste contexto, solicita medidas 
destinadas a promover uma plataforma europeia para a redução de energia e o consumo 
alternativo, sobretudo no sector dos transportes, aplicável não só aos transportes 
rodoviários mas também aos transportes aéreos e marítimos;

6. Recorda que estas iniciativas incluem medidas para melhorar o desempenho ambiental dos
sistemas de transporte de mercadorias (Marco Polo II), a tributação dos veículos pesados 
de transporte de mercadorias pela utilização de certas infra-estruturas, incentivos ao 
transporte marítimo de curta distância, medidas destinadas a facilitar o transporte por vias
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navegáveis interiores (Naiades), a iniciativa CARS 21, que visa acelerar a concepção de 
veículos mais económicos, a revisão dos regimes de tributação dos veículos para 
incentivar a utilização de veículos que consumam menos combustível, medidas para 
facilitar a introdução e utilização dos biocombustíveis no sector dos transportes, criação 
de um "céu único" e do sistema SESAR, que reduzirá o consumo de querosene pela 
aviação, integrando a aviação no Sistema Europeu de Comércio de Emissões, a par do 
projecto Galileu, que optimizará a gestão do tráfego; 

7. Repete que é necessário que a evolução continue, através do desenvolvimento de uma 
rede transeuropeia de transportes coerente, baseada principalmente nos caminhos-de-ferro, 
nas vias navegáveis interiores e na navegação de curta distância, na procura do equilíbrio 
certo para o desenvolvimento futuro dos modos de transporte e no incentivo à
investigação e inovação tecnológica que vise melhorar a eficiência dos combustíveis, 
reduzir a dependência dos derivados do petróleo e reduzir o desperdício mediante a 
resolução dos problemas de congestionamento, evitando os "tempos de espera" das 
aeronaves e aprofundando a investigação de veículos que consumam menos energia e de 
veículos que utilizem combustíveis alternativos, bem como na aplicação de medidas para 
incentivar a utilização dos transportes públicos de baixo consumo energético, 
especialmente nas zonas urbanas;

8. Considera que uma maior eficiência e menos tempo no ar, o desenvolvimento e utilização 
de veículos híbridos eficientes que explorem as oportunidades proporcionadas pela 
tecnologia das pilhas de combustível e pelos biocombustíveis, por exemplo, e um maior 
desenvolvimento do sector do transporte ferroviário de mercadorias, aliado a melhores 
factores de carga para o transporte de mercadorias em geral, contribuiriam para um 
consumo de energia menor e mais eficiente;

9. Insiste na necessidade de promover a educação e alterações comportamentais tendo em 
vista uma mobilidade mais sustentável dos cidadãos europeus.
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