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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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. Salienta que uma rede de transportes sustentável e ecológica constitui o sistema nervoso 
da economia europeia, pelo que lhe devem ser proporcionados os incentivos necessários à 
transição para uma propulsão baseada em combustíveis não fósseis sempre que possível; 

2. Está ciente de que as emissões de CO2, tal como as emissões de CO, NOx, COV e SO4, 
exercem uma forte influência na qualidade do ar, principalmente nas zonas urbanas e, 
portanto, na saúde humana, assumindo a forma de doenças pulmonares e diferentes 
formas de cancro;

3. Considera que, devido à dependência do petróleo no sector dos transportes, é provável que 
as energias alternativas e renováveis adquiram maior importância, assim que sejam 
desenvolvidas as infra-estruturas apropriadas; nota contudo que, hoje em dia, é já possível 
poupar energia e combustível através de uma condução ecológica e que devem ser 
desenvolvidas e promovidas técnicas para a poupança de combustível noutros meios de 
transporte – nomeadamente, a aterragem dos aviões por descida contínua;

4. Regista que, num passado recente, as melhorias alcançadas na área das emissões 
provenientes dos meios de transporte movidos a combustíveis fósseis foram sempre 
suplantadas por uma maior procura, resultando em congestionamento e poluição 
atmosférica que ainda ultrapassam os limites legais; insiste, portanto, na mudança para 
uma tecnologia diferente ou para a melhor tecnologia possível no domínio dos 
combustíveis fósseis e defende, nesse sentido, que seja realizada investigação, com ou 
sem apoio financeiro da UE, para acelerar a implementação de inovações ecológicas e de 
novas tecnologias no sector dos transportes;

5. Insiste em que, nas regiões onde estes incentivos não resultam em termos de mercado, a 
Comissão e os Estados-Membros tenham coragem para intervir;

6. Regista que as várias regiões da UE cujas necessidades na área dos transportes não foram 
satisfeitas ainda têm trabalho a fazer e ainda vão mostrar grandes desenvolvimentos no 
sector dos transportes assim que as infra-estruturas estiverem concluídas e se verifique 
uma retoma económica; considera, assim, que também é importante centrar as futuras 
acções na eliminação das disparidades entre as várias regiões ou países europeus no que 
toca ao desenvolvimento de infra-estruturas;

7. Insta a Comissão Europeia a apoiar, promover e providenciar apoio financeiro à rede 
rodoviária europeia;

8. Recomenda que a Comissão continue a apoiar e, caso seja adequado, organize campanhas 
de sensibilização em parceria com os Estados-Membros para a utilização de alternativas 
ecológicas de transporte, particularmente nas zonas urbanas em que a qualidade do ar e o 
ruído representam uma ameaça para a saúde humana;
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9. Considera que o Céu Único Europeu e o SESAR mostram como reduzir o consumo de 
combustível em cerca de 10%, para além do lançamento de novas aeronaves, mais 
económicas e relativamente silenciosas;

10. Está ciente de que uma mudança em grande escala para estas novas tecnologias no sector 
dos transportes leva o seu tempo e as medidas que visam este processo devem ter em 
conta a situação de cada um dos vários Estados-Membros, mas, entretanto, incentiva a 
inovação ecológica e o uso racional dos combustíveis fósseis que, actualmente, ainda são 
a forma mais fácil de reduzir as emissões no sector dos transportes;

11. Insiste na correcta aplicação de legislação social a todos os meios de transporte, 
nomeadamente, os regulamentos relativos ao tempo de trabalho, a bem da segurança e da 
saúde dos trabalhadores do sector dos transportes.


