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Alteração 1
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que a internalização no preço 
dos transportes dos respectivos custos 
externos (emissões locais, emissões de 
CO2, fragmentação do “habitat” e custos 
sanitários) feita de forma equitativa e não 
discriminatória entre os vários modos de 
transporte levaria à opção por um modo de 
transporte amigo do ambiente;

1. Salienta que a internalização no preço 
dos transportes dos respectivos custos 
externos (emissões locais, emissões de 
CO2, perda de biodiversidade, 
fragmentação do “habitat”, custos 
sanitários, custos da dependência do 
petróleo e outros custos sociais) feita de 
forma equitativa e não discriminatória 
entre os vários modos de transporte levaria 
à opção por um modo de transporte mais 
amigo do ambiente; considera, para além 
disso, prioritária a supressão dos 
subsídios directos e indirectos aos 
transportes rodoviário e aéreo, tais como 
a isenção do querosene do imposto sobre 
o combustível e a isenção dos voos da UE 
do pagamento de IVA; 

Or. en

Alteração 2
Sabine Wils

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que a internalização no preço 
dos transportes dos respectivos custos 
externos (emissões locais, emissões de 
CO2, fragmentação do “habitat” e custos 
sanitários) feita de forma equitativa e não 
discriminatória entre os vários modos de 
transporte levaria à opção por um modo de 
transporte amigo do ambiente;

1. Salienta que a internalização no preço 
dos transportes dos respectivos custos 
externos (emissões locais, emissões de 
CO2, fragmentação do “habitat” e custos 
sanitários) feita de forma equitativa e não 
discriminatória entre os vários modos de 
transporte, em função do grau de 
poluição, levaria à opção por um modo de 
transporte amigo do ambiente;
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Or. de

Alteração 3
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Exige, para além disso, a aplicação, 
no sector dos transportes, de objectivos de 
redução das emissões de CO2 compatíveis 
com uma redução obrigatória global de, 
pelo menos, 30% até 2020, tanto a nível 
nacional como a nível europeu;

Or. en

Alteração 4
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-B. Considera, ainda, que é necessária 
uma mudança cultural no sentido da 
criação de modos de transporte mais 
sustentáveis, a qual deve ser facilitada por 
uma política de informação pública; 
considera que as receitas resultantes da 
internalização dos custos dos transportes 
devem ser reinvestidas, sobretudo, em 
modos de transporte mais sustentáveis e 
na atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas; 

Or. en
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Alteração 5
Sabine Wils

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para a previsível 
propensão da nossa sociedade para um 
crescente grau de urbanização, donde 
resulta a importância crescente do 
ordenamento do território e da existência 
de sistemas aliciantes de transportes 
colectivos, em especial, no que diz respeito 
aos transportes urbanos;

2. Chama a atenção para a previsível 
propensão da nossa sociedade para um 
crescente grau de urbanização, donde 
resulta a importância crescente do 
ordenamento do território e da existência 
de sistemas aliciantes e ecológicos de 
transportes públicos locais, em especial, no 
que diz respeito aos transportes urbanos;

Or. de

Alteração 6
Rovana Plumb

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para a previsível 
propensão da nossa sociedade para um 
crescente grau de urbanização, donde 
resulta a importância crescente do 
ordenamento do território e da existência 
de sistemas aliciantes de transportes 
colectivos, em especial, no que diz respeito 
aos transportes urbanos;

2. Chama a atenção para a previsível 
propensão da nossa sociedade para um 
crescente grau de urbanização, donde 
resulta a importância crescente do 
ordenamento do território e da existência 
de sistemas aliciantes e mais ecológicos de 
transportes colectivos, em especial, no que 
diz respeito aos transportes urbanos, mas 
sem negligenciar os transportes rurais;

Or. en

Alteração 7
Salvatore Tatarella

Projecto de parecer
N.º 2
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Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para a previsível 
propensão da nossa sociedade para um 
crescente grau de urbanização, donde 
resulta a importância crescente do 
ordenamento do território e da existência 
de sistemas aliciantes de transportes 
colectivos, em especial, no que diz respeito 
aos transportes urbanos; 

2. Chama a atenção para a previsível 
propensão da nossa sociedade para um 
crescente grau de urbanização, donde 
resulta a importância crescente do 
ordenamento do território e da existência 
de sistemas aliciantes de transportes 
colectivos eficientes, orientados para as 
novas tecnologias e capazes de competir 
com os veículos particulares em termos de 
custos, modalidades e tempos de viagem,
em especial, no que diz respeito aos 
transportes urbanos; 

Or. it

Alteração 8
Salvatore Tatarella

Projecto de parecer
N.º 2-A e 2-B (novos)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Destaca a importância de se proceder 
à verificação de que o limite de velocidade 
de 50 km/h seja estritamente observado 
nas áreas urbanas, o que, como vários 
estudos e pesquisas já demonstraram, 
produz um duplo efeito:  por um lado, 
reduz as emissões poluentes e, por outro, 
faz diminuir o número de acidentes e de 
mortes relacionadas com a sinistralidade 
rodoviária, que, como se sabe, têm um 
impacto percentual muito significativo 
nas zonas densamente povoadas;
2-B. Sublinha a necessidade de se 
institucionalizar o conceito de condução 
ecológica, ou eco-condução, tornando-o 
obrigatório no percurso de formação dos 
jovens condutores, uma vez que se pode
demonstrar que, através de procedimentos 
simples ao nível da condução, é possível 
reduzir o consumo de combustível até 
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30%, diminuindo, assim, a poluição 
atmosférica resultante das emissões de 
CO2, dos hidrocarbonetos não queimados 
(UHC) e das partículas finas;

Or. it

Alteração 9
Bairbre de Brún

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Considera que a existência de 
ligações de transporte adequadas entre os 
serviços públicos e as zunas rurais 
conduzirá a uma menor utilização de 
automóveis particulares;

Or. en

Alteração 10
János Áder

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Solicita a constituição de Regiões 
Urbanas Funcionais, no interesse da 
criação de redes coerentes de transportes 
urbanos e suburbanos e da fixação das 
populações rurais;

Or. hu

Alteração 11
Salvatore Tatarella

Projecto de parecer
N.º 3
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Projecto de parecer Alteração

 3. Entende que se reveste de importância 
crucial o cumprimento das normas de 
qualidade do ar previstas na legislação 
comunitária, atendendo ao aumento das 
doenças respiratórias e de outras doenças 
relacionadas com a poluição atmosférica e, 
essencialmente, derivadas dos transportes; 
declara-se favorável, nomeadamente nas 
áreas urbanas, à existência de zonas de 
baixas emissões e à tomada de medidas de 
diminuição do tráfego, que constituam um 
incentivo para se andar a pé e de bicicleta;

3. Entende que se reveste de importância 
crucial o cumprimento das normas de 
qualidade do ar previstas na legislação 
comunitária, atendendo ao aumento das 
doenças respiratórias, cardiovasculares e 
de outras doenças relacionadas com a 
poluição atmosférica e, essencialmente, 
derivadas dos transportes;  considera que, 
para fazer face ao problema, há que 
incentivar a tomada de medidas 
preventivas, como a introdução do uso de 
filtros de alta qualidade para as partículas 
sólidas ultrafinas emitidas pelos motores, 
e a concessão de incentivos tendentes à 
renovação do parque automóvel em 
circulação que não esteja em 
conformidade com as normas Euro 4, 
Euro 5 e Euro 6 (que entrará em vigor em 
2014); a redução das emissões não deve 
restringir-se apenas aos veículos que 
recorram às novas tecnologias, ou seja, 
aos que vêm equipados com motores da 
nova geração, devendo abranger 
igualmente os veículos já em circulação;  
os motores da velha geração podem ser 
adaptados por meio do novo filtro, com 
vista a poderem atingir o baixo nível de 
emissão de partículas sólidas ultrafinas 
que caracteriza os veículos novos; 
Declara-se favorável, nomeadamente nas 
áreas urbanas, à existência de zonas de 
baixas emissões (como, por exemplo, as 
zonas limitadas a 30 km/h, ou seja, 
aquelas áreas urbanas em que a 
velocidade máxima dos veículos é 
reduzida para 30 km/h) e à tomada de 
medidas de diminuição do tráfego, que 
constituam um incentivo para se andar a pé 
e de bicicleta;

Or. it
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Alteração 12
Oreste Rossi

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Entende que se reveste de importância 
crucial o cumprimento das normas de 
qualidade do ar previstas na legislação 
comunitária, atendendo ao aumento das 
doenças respiratórias e de outras doenças 
relacionadas com a poluição atmosférica e, 
essencialmente, derivadas dos transportes; 
declara-se favorável, nomeadamente nas 
áreas urbanas, à existência de zonas de 
baixas emissões e à tomada de medidas de 
diminuição do tráfego, que constituam um 
incentivo para se andar a pé e de bicicleta;

3. Entende que se reveste de importância 
crucial o cumprimento das normas de 
qualidade do ar previstas na legislação 
comunitária, atendendo ao aumento das 
doenças respiratórias e de outras doenças 
relacionadas com a poluição atmosférica 
também derivadas dos transportes; 
declara-se favorável, nomeadamente nas 
áreas urbanas, à existência de zonas de 
baixas emissões e à tomada de medidas de 
diminuição do tráfego, que constituam um 
incentivo para se andar a pé e de bicicleta, 
no pressuposto da salvaguarda dos 
princípios da exequibilidade prática e da 
funcionalidade;

Or. it

Alteração 13
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Solicita a adopção de legislação 
europeia relativa aos direitos dos peões, 
em conformidade com a Carta Europeia 
dos Direitos dos Peões adoptada pelo 
Parlamento Europeu, e o estabelecimento 
de um baixo limite de velocidade 
universal em todas as áreas residenciais;  
recomenda que os objectivos estabelecidos 
na Carta de Bruxelas relativos à 
utilização de bicicletas sejam aceites como 
objectivos oficiais da política da UE e que 
o financiamento dos projectos 



PE430.949v01-00 10/26 AM\798985PT.doc

PT

transeuropeus de infra-estruturas 
velocipédicas seja coberto pelos fundos 
RTE-T; insta a que o acesso isento de 
entraves aos serviços de transporte para 
as pessoas com mobilidade reduzida 
constitua um dos princípios fundamentais 
orientadores da política de transporte; 

Or. en

Alteração 14
Salvatore Tatarella

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Solicita que, no âmbito da melhoria 
da qualidade de vida, se proceda à 
adequação dos transportes às 
necessidades das pessoas com mobilidade 
reduzida, que possuem o direito 
inalienável, consagrado no artigo 9.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, de 
acederem a todas os meios de transporte;  
trata-se do princípio basilar da não 
discriminação no que diz respeito à livre 
circulação de pessoas, que também 
propicia vantagens nos planos económico, 
cultural e turístico;

Or. it

Alteração 15
Oreste Rossi

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
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substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 2008, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro;

substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 2008, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro no quadro dos 
transportes de longo e médio curso;

Or. it

Alteração 16
Salvatore Tatarella

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 2008, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro; 

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 2008, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro, enquanto se aguarda 
a construção de novas linhas ferroviárias 
que sejam compatíveis com a capacidade 
da rede existente;  solicita, por outro lado, 
que se incentive a construção de novas 
estruturas interportuárias (o que poderia 
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melhorar o processo de transferência do 
transporte de mercadorias da rede viária 
para a rede ferroviária), bem como a 
melhoria da funcionalidade das 
estruturas já existentes;

Or. it

Alteração 17
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 20081, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro; 

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 20081, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro mediante a adopção de 
medidas obrigatórias; 
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: 
indicators tracking transport and environment in the 
European Union" - Relatório EEA n.º 3/2009.

Or. en

Alteração 18
Matthias Groote

Projecto de parecer
N.º 5
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Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 20081, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro;

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono; observa que a aplicação das 
normas de poluição Euro 5 e Euro 6, para 
os veículos ligeiros, e Euro VI, para os 
veículos pesados, contribui e/ou 
contribuirá para a melhoria da qualidade 
do ar, que qualquer atraso na sua 
aplicação teria um impacto negativo e que 
a consequente renovação da frota 
permitirá substituir os veículos mais 
antigos por veículos com um baixo nível 
de emissões; mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 20081, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com o 
aumento de 28% das respectivas emissões 
de CO2 entre 1990 e 2006, em comparação 
com uma redução de 3% verificada nos 
outros sectores; requer, por isso, que o 
transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro;
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: 
indicators tracking transport and environment in the 
European Union" - Relatório EEA n.º 3/2009.

Or. de

Alteração 19
Sabine Wils

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
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ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 20081, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro;

ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 20081, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro; exige que seja 
suspendida a expansão das estradas e que, 
em vez disso, se desenvolvam projectos de 
construção e alargamento dos sistemas 
ferroviários; 
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: 
indicators tracking transport and environment in the 
European Union" - Relatório EEA n.º 3/2009.

Or. de

Alteração 20
Theodoros Skylakakis

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 2008, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro;

Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 2008, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro e para outros meios de 
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transporte energeticamente eficientes;

Or. en

Alteração 21
Jorgo Chatzimarkakis

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 20081, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas 
para o caminho-de-ferro;

5.  Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono (Relatório Intercalar de 20081, fig. 
5.1);  observa que se assistirá a uma 
melhoria significativa da qualidade do ar 
graças à implementação das novas 
normas acordadas para as emissões dos 
veículos ligeiros (Euro 5 e 6) e pesados 
(Euro VI) e que, como consequência da 
renovação da frota, as emissões dos 
transportes rodoviários diminuirão 
significativamente à medida que os 
veículos mais antigos forem sendo 
substituídos por novos modelos; os 
Estados-Membros devem, por 
conseguinte, tomar medidas adequadas 
para acelerar a renovação da frota;
manifesta-se, porém, particularmente 
preocupado com as emissões de CO2 do 
transporte rodoviário, que entre 1990 e 
2006 aumentaram 28%, em comparação 
com uma redução de 3% verificada nos 
outros sectores, apesar da redução das 
emissões de CO2 dos veículos particulares 
em quase 20% desde 1995 e de uma 
melhoria da eficiência do combustível 
para os veículos comerciais de 1% por 
ano, em média, desde a década de 1970; 
observa que tal resulta de um aumento da 
procura no sector dos transportes que, por 
sua vez, se encontra directamente 
associado a um aumento do PIB; exige, 
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portanto, a aplicação de uma abordagem 
integrada com vista à redução das 
emissões de CO2, na qual todas as partes 
interessadas devem assumir a sua quota 
de responsabilidade;  
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: 
indicators tracking transport and environment in the 
European Union" - Relatório EEA n.º 3/2009.

Or. en

Alteração 22
Mario Pirillo

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 20081, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; requer, por 
isso, que o transporte de mercadorias seja 
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro;

5. Reconhece o facto de o transporte 
rodoviário ter baixado consideravelmente 
as suas emissões de partículas (PM 10), 
substâncias acidificantes e precursores de 
ozono, mas mantém a sua apreensão 
relativamente aos níveis de óxidos de 
nitrogénio e de partículas finas (Relatório 
Intercalar de 20081, fig. 5.1); manifesta-se, 
porém, particularmente desiludido com as 
respectivas emissões de CO2, que entre 
1990 e 2006 aumentaram 28%, em 
comparação com uma redução de 3% 
verificada nos outros sectores; considera 
que é necessário ter igualmente em conta 
o impacto das partículas de carbono preto 
(fuligem) no aquecimento global e 
recomendar a filtragem de partículas a 
fim de eliminar esse impacto e de forma a 
compensar, pelo menos parcialmente, o 
aumento ou a redução insuficiente das 
emissões de CO2; requer, por isso, que o 
transporte de mercadorias seja
gradualmente transferido das estradas para 
o caminho-de-ferro;
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: 
indicators tracking transport and environment in the 
European Union" - Relatório EEA n.º 3/2009.
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Or. en

Alteração 23
Daciana Octavia Sârbu

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Salienta que o sector dos transportes 
não logrou reduzir substancialmente o
recurso aos combustíveis fósseis, visto que 
o equivalente a 97% do sector continua a 
estar dependente de tais combustíveis, e 
frisa que esta dependência acarreta um 
impacto negativo, quer sobre a segurança 
a nível mundial, quer sobre as reservas 
disponíveis;

Or. ro

Alteração 24
János Áder

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Salienta a importância do principal 
eixo Norte-Sul da Rede Transeuropeia de 
Transportes, sobretudo tendo em conta 
que, na ausência de auto-estradas, o 
tráfego trans-europeu atravessa as 
cidades da região, ocasionando um ónus 
ambiental de tomo;

Or. hu

Alteração 25
Oreste Rossi

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

5-A. Solicita à Comissão que exorte os 
Estados-Membros a eliminarem os 
obstáculos locais que retardam a criação 
de corredores de comunicação 
ferroviária;

Or. it

Alteração 26
Oreste Rossi

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com as 
emissões previstas de SOx e NOx 
provenientes do transporte marítimo, que 
em 2020 serão aproximadamente 
equivalentes às do transporte terrestre, e 
com a tentativa frustrada da Organização 
Marítima Internacional (OMI) para pôr em 
prática um sistema de redução de emissões 
de CO2; requer, por esse motivo, a 
inclusão do transporte marítimo no 
Regime Europeu de Comércio de 
Emissões;

6. Manifesta a sua preocupação com as 
emissões previstas de SOx e NOx 
provenientes do transporte marítimo, que 
em 2020 serão aproximadamente 
equivalentes às do transporte terrestre, e 
com a tentativa frustrada da Organização 
Marítima Internacional (OMI) para pôr em 
prática um sistema de redução de emissões 
de CO2;

Or. it

Alteração 27
Theodoros Skylakakis

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com as 
emissões previstas de SOx e NOx 

6. Reconhece que, de acordo com a 
Organização Marítima Internacional 



AM\798985PT.doc 19/26 PE430.949v01-00

PT

provenientes do transporte marítimo, que 
em 2020 serão aproximadamente 
equivalentes às do transporte terrestre, e 
com a tentativa frustrada da Organização 
Marítima Internacional (OMI) para pôr 
em prática um sistema de redução de 
emissões de CO2; requer, por esse motivo, 
a inclusão do transporte marítimo no 
Regime Europeu de Comércio de 
Emissões;

(OMI), o transporte marítimo emite 3 a 5 
vezes menos CO2 do que o transporte 
terrestre, mas manifesta-se preocupado
com as emissões previstas de SOx e NOx 
provenientes do transporte marítimo, que 
em 2020 serão aproximadamente 
equivalentes às do transporte terrestre, e 
com a tentativa inconcludente da OMI 
para pôr em prática um sistema de redução 
de emissões de CO2; requer que se proceda 
à análise da possibilidade de incluir o 
transporte marítimo no Regime Europeu de 
Comércio de Emissões na eventualidade 
de fracasso das negociações da OMI e 
depois de ter em consideração a natureza 
internacional do transporte marítimo, 
bem como as eventuais fugas de carbono 
em portos fora da UE e no transporte 
terrestre.

Or. en

Alteração 28
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com as
emissões previstas de SOx e NOx 
provenientes do transporte marítimo, que
em 2020 serão aproximadamente 
equivalentes às do transporte terrestre, e 
com a tentativa frustrada da Organização 
Marítima Internacional (OMI) para pôr 
em prática um sistema de redução de 
emissões de CO2; requer, por esse motivo,
a inclusão do transporte marítimo no 
Regime Europeu de Comércio de 
Emissões;

6. Manifesta a sua preocupação com o 
aumento previsto de 40% das emissões de 
SOx e NOx provenientes do transporte 
marítimo entre 2000 e 2020, data em que o 
seu volume será provavelmente 
equivalente ou superior ao total de 
emissões provenientes de todos os meios 
de transporte terrestres, e insta a 
Comissão a dar seguimento à revisão das 
taxas de SOx e NOx de 2008 da OMI, 
acelerando os preparativos que permitirão 
à UE declarar o conjunto das suas águas 
zona de controlo de emissões de SOx e 
NOx; manifesta-se igualmente 
preocupado com o facto de a Organização 
da Aviação Civil Internacional (OACI) e 
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a Organização Marítima Internacional 
(OMI) não terem ainda adoptado 
quaisquer medidas vinculativas tendo em 
vista o controlo do impacto ambiental dos 
transportes aéreos e marítimos durante os 
12 anos após a assinatura do Protocolo de 
Quioto; solicita a adopção urgente de 
medidas vinculativas que estabeleçam 
limites para as emissões provenientes do 
sector dos transportes que permitam 
alcançar objectivos de redução 
equivalentes aos dos outros sectores da 
indústria nos países desenvolvidos e que, 
pelo menos, 50% das licenças neste sector 
sejam leiloadas;  na ausência de 
objectivos e medidas significativas a nível 
mundial, exorta a Comissão a apresentar, 
com celeridade, propostas para a inclusão 
do transporte marítimo nos objectivos de 
redução da UE e no Regime Europeu de 
Comércio de Emissões, tal como previsto 
no pacote relativo ao clima;

Or. en

Alteração 29
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Lamenta que a Comissão não tenha 
respeitado o seu compromisso de 
regulamentar o impacto ambiental das 
emissões de NOx no sector da aviação, 
num texto à parte, e solicita, por 
conseguinte, a aplicação de um factor de 
multiplicação à utilização dos 
mecanismos de desenvolvimento limpo e 
de implementação conjunta ou a 
atribuição de créditos de emissões pelo 
sector da aviação a outros sectores a 
partir de 2012; insta a UE a garantir que 
o impacto ambiental da aviação é tido em 
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conta em todos os textos europeus e 
internacionais sobre a política climática;

Or. en

Alteração 30
Rovana Plumb

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Considera que a Investigação e o 
Desenvolvimento (I & D) são factores 
essenciais à nossa procura de um futuro 
sustentável para os transportes, uma vez 
que só uma mudança tecnológica radical 
pode produzir a indispensável redução das 
emissões e a transição para um transporte 
com baixo teor de emissões de carbono; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
identificarem os estímulos e as barreiras à 
possível inovação resultante de I & D e a 
conferir prioridade aos investimentos em 
infra-estruturas amigas do ambiente;

7. Considera que a Investigação e o 
Desenvolvimento (I & D) são factores 
essenciais à nossa procura de um futuro 
sustentável para os transportes, uma vez 
que uma mudança tecnológica radical pode 
produzir a indispensável redução das 
emissões e a transição para um transporte 
com baixo teor de emissões de carbono; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
identificarem os estímulos e as barreiras à 
possível inovação resultante de I & D e a 
conferir prioridade aos investimentos em 
infra-estruturas amigas do ambiente;

Or. en

Alteração 31
Sabine Wils

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Considera que a Investigação e o 
Desenvolvimento (I & D) são factores 
essenciais à nossa procura de um futuro 
sustentável para os transportes, uma vez 
que só uma mudança tecnológica radical 
pode produzir a indispensável redução das 
emissões e a transição para um transporte 

7. Considera que a Investigação e o 
Desenvolvimento (I & D) são factores 
essenciais à nossa procura de um futuro 
sustentável para os transportes, uma vez 
que só uma reestruturação ecológica
radical pode produzir a indispensável 
redução das emissões e a transição para um 
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com baixo teor de emissões de carbono; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
identificarem os estímulos e as barreiras à 
possível inovação resultante de I & D e a 
conferir prioridade aos investimentos em 
infra-estruturas amigas do ambiente;

transporte com baixo teor de emissões de 
carbono; chama a atenção da Comissão e 
dos Estados Membros para o facto de que 
já é tecnicamente possível reduzir, de 
forma significativa e sem custos 
suplementares, as emissões produzidas 
pelos transportes; sublinha que, nas 
próximas décadas, os veículos eléctricos 
não permitirão alcançar a indispensável 
redução das emissões;  salienta que o
estado actual da indústria automóvel 
apresenta um défice estrutural 
generalizado e que este sector terá que se 
adaptar aos desafios do futuro; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
identificarem os estímulos e as barreiras à 
possível inovação resultante de I & D e a 
conferir prioridade aos investimentos em 
infra-estruturas amigas do ambiente;

Or. de

Alteração 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Considera que a Investigação e o 
Desenvolvimento (I & D) são factores 
essenciais à nossa procura de um futuro 
sustentável para os transportes, uma vez 
que só uma mudança tecnológica radical 
pode produzir a indispensável redução das 
emissões e a transição para um transporte 
com baixo teor de emissões de carbono; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
identificarem os estímulos e as barreiras à 
possível inovação resultante de I & D e a 
conferir prioridade aos investimentos em 
infra-estruturas amigas do ambiente;

7. Considera que a Investigação e o 
Desenvolvimento (I & D) são factores 
essenciais à nossa procura de um futuro 
sustentável para os transportes, uma vez 
que só uma mudança tecnológica radical 
pode produzir a indispensável redução das 
emissões e a transição para um transporte 
com baixo teor de emissões de carbono; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
identificarem os estímulos e as barreiras à 
possível inovação resultante de I & D e a 
conferir prioridade aos investimentos em 
infra-estruturas amigas do ambiente como, 
por exemplo, redes inteligentes para 
veículos eléctricos, gás natural/biometano 
proveniente de energias renováveis e 
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redes de distribuição de hidrogénio; 
exorta a Comissão a não menosprezar a 
influência exercida pelas tecnologias 
incorporadas nos veículos no 
comportamento dos condutores, uma vez 
que a mesma pode contribuir para a 
redução do consumo de combustível e das 
emissões de CO2;

Or. en

Alteração 33
Daciana Octavia Sârbu

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Sublinha que, apesar da melhoria da 
eficiência energética dos transportes, os 
ganhos de eficiência não conduziram a 
uma redução do consumo global de 
combustíveis, devido ao aumento na 
procura de transportes;

Or. en

Alteração 34
János Áder

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Solicita com urgência, e em prol da 
protecção das infra-estruturas existentes –
e, em particular, dos transportes públicos 
urbanos – que o sistema de subsídios seja 
reestruturado, a fim de que seja 
concedida, pelo menos, tanta prioridade à 
manutenção e à modernização das linhas 
existentes quanto aquela que, nas últimas 
décadas, tem sido acordada à construção 
de novas linhas;  
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Or. hu

Alteração 35
Rovana Plumb

Projecto de parecer
N.º 8

Projecto de parecer Alteração

8. Exorta a Comissão a prosseguir o 
intercâmbio de práticas de excelência, por 
exemplo, no âmbito da iniciativa 
CIVITAS, que proporciona aos municípios 
a oportunidade de aprender com as práticas 
uns dos outros.

8. Exorta a Comissão a prosseguir o 
intercâmbio de práticas de excelência, por 
exemplo, no âmbito da Convenção dos 
burgomestres e da iniciativa CIVITAS, 
entre outras, que proporciona aos 
municípios a oportunidade de aprender 
com as práticas uns dos outros.

Or. en

Alteração 36
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-A. Consciente de que o potencial da 
sustentabilidade ambiental dos 
transportes não é infinito, exige a 
adopção, no seio da UE e à escala 
mundial, de políticas de gestão da procura 
que tenham repercussões a nível das 
regras do comércio e da concorrência;

Or. en

Alteração 37
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 8-B (novo)
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Projecto de parecer Alteração

8-B. Considera que a manutenção, a 
melhoria e a exploração adequada das 
infra-estruturas de transporte existentes 
deve ter prioridade sobre a construção de 
novas infra-estruturas; solicita que o 
investimento em novas infra-estruturas 
vise, maioritariamente, o desenvolvimento 
de projectos amigos do ambiente, tais 
como transportes públicos, pistas para 
ciclistas, a intermodalidade e a segurança 
rodoviária;

Or. en

Alteração 38
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 8-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-C. Exige que os fundos da UE,
incluindo os empréstimos do BEI, 
destinados a projectos de transporte sejam 
concedidos somente na condição de cada 
país e cada região apresentar programas 
de transporte sustentáveis, globais e 
fiáveis e que, em vez de dar prioridade a 
projectos, se adopte uma abordagem que 
torne as redes prioritárias; insiste no 
reforço das regras de transparência e de 
consulta pública e na melhoria do recurso 
à avaliação de impacto ambiental e da 
aplicação da legislação em matéria de 
protecção da natureza, no que respeita
aos investimentos em infra-estruturas de 
transporte; 

Or. en
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Alteração 39
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 8-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-D. Tendo em conta a sua Resolução de 
23 de Abril de 2009 sobre o Plano de 
acção sobre a mobilidade urbana1, 
recomenda a elaboração de planos de 
mobilidade urbana integrados 
sustentáveis nas aglomerações com mais 
de 100 000 habitantes e que o 
financiamento, pela Europa, de projectos 
de transporte urbano seja associado à 
existência de tais planos; 
1 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0307.

Or. en


