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Alteração1
Bernd Lange

Projecto de parecer
N.º -1 (novo)

Projecto de parecer Alteração

-1. Salienta que o sector da mobilidade é 
de importância crucial para a Europa; 
por um lado, a existência de transportes 
eficientes e sustentáveis aumenta o 
desempenho da economia e capacita as 
pessoas para participarem na vida social; 
por outro lado, segundo o sector da 
mobilidade é um sector-chave da indústria 
europeia, que dispõe de muitos postos de 
trabalho;

Or. de

Alteração 2
Antonio Cancian

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a eficiência energética 
nas várias modalidades de transporte 
aumentou nos últimos anos permitindo 
uma considerável redução das emissões de 
CO2 por km; considera, no entanto, que os 
respectivos melhoramentos em matéria de 
emissões nocivas foram neutralizados por 
um aumento constante da procura no sector 
dos transportes, especialmente o transporte 
rodoviário; recorda que a congestão urbana 
é responsável por 40% das emissões de 
CO2 e de 70% das restantes emissões 
poluentes produzidas pelos veículos;

1. Considera que a eficiência energética 
nas várias modalidades de transporte 
aumentou nos últimos anos permitindo 
uma considerável redução das emissões de 
CO2 por km; considera, no entanto, que os 
respectivos melhoramentos em matéria de 
emissões nocivas foram neutralizados por 
um aumento constante da procura no sector 
dos transportes, especialmente o transporte 
rodoviário; recorda que a congestão urbana 
é responsável por 40% das emissões de 
CO2 e de 70% das restantes emissões 
poluentes produzidas pelos veículos pelo 
que, em ordem de importância, representa 
a segunda fonte das emissões de NOx e 
PM10 que são particularmente 
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prejudiciais para a saúde humana; 
destaca a necessidade de aplicar as mais 
avançadas tecnologias de redução das 
emissões não só aos veículos novos, mas a 
todos os carros actualmente em 
circulação;

Or. it

Alteração 3
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a eficiência energética 
nas várias modalidades de transporte 
aumentou nos últimos anos permitindo 
uma considerável redução das emissões 
de CO2 por km; considera, no entanto,
que os respectivos melhoramentos em 
matéria de emissões nocivas foram 
neutralizados por um aumento constante da 
procura no sector dos transportes, 
especialmente o transporte rodoviário; 
recorda que a congestão urbana é 
responsável por 40% das emissões de CO2 
e de 70% das restantes emissões poluentes 
produzidas pelos veículos;

1. Considera que a eficiência energética 
nas várias modalidades de transporte 
poderia ainda aumentar no decurso dos 
próximos anos, em ordem a fazer baixar 
significativamente as emissões de CO2 por 
km; lamenta que os respectivos 
melhoramentos em matéria de emissões 
nocivas foram neutralizados por um 
aumento constante da procura no sector 
dos transportes, especialmente o transporte 
rodoviário; recorda que a congestão urbana 
é responsável por 40% das emissões de 
CO2 e de 70% das restantes emissões 
poluentes produzidas pelos veículos;

Or. fr

Alteração 4
Edit Herczog

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a eficiência energética 
nas várias modalidades de transporte 

1. Considera que a eficiência energética 
nas várias modalidades de transporte 
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aumentou nos últimos anos permitindo 
uma considerável redução das emissões de 
CO2 por km; considera, no entanto, que os 
respectivos melhoramentos em matéria de 
emissões nocivas foram neutralizados por 
um aumento constante da procura no sector 
dos transportes, especialmente o transporte 
rodoviário; recorda que a congestão urbana 
é responsável por 40% das emissões de 
CO2 e de 70% das restantes emissões 
poluentes produzidas pelos veículos;

aumentou nos últimos anos permitindo 
uma considerável redução das emissões de 
CO2 por km; considera, no entanto, que os 
respectivos melhoramentos em matéria de 
emissões nocivas foram neutralizados por 
um aumento constante da procura no sector 
dos transportes, especialmente o transporte 
rodoviário; recorda que a congestão urbana 
é responsável por 40% das emissões de 
CO2 e de 70% das restantes emissões 
poluentes produzidas pelos veículos; 
considera que todas as novas soluções 
destinadas a diminuir as emissões de CO2 
dos transportes rodoviários devem ser 
ponderadas sem quaisquer condições 
prévias;

Or. en

Alteração 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Frisa que o sistema de transportes 
tem de fornecer aos clientes as melhores 
opções possíveis em termos de mobilidade, 
combinando as soluções sustentáveis com 
um serviço eficiente; faz notar que uma 
melhor integração dos vários modos de 
transporte irá melhorar a eficiência 
global do sistema de transportes;

Or. en

Alteração 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

1-A. Considera que é uma prioridade o 
desenvolvimento de corredores marítimos 
e dos transportes marítimos e ferroviários, 
pois são modos de transporte mais 
económicos e mais respeitadores do 
ambiente;

Or. ro

Alteração 7
Paul Rübig

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 
diversas modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades 
de transporte menos poluentes;

2. Parte do princípio de que somente 
através de um sistema de transportes 
interoperável será possível, no futuro, 
combinar do melhor modo a utilização das 
várias modalidades de transporte e 
melhorar a poupança energética; por 
conseguinte, considera que deve 
imperativamente ser acordada uma 
importância acrescida e urgente ao 
princípio da co-modalidade, que significa 
a coordenação dos vários modos de 
transporte, e que há que proceder a 
aumentos de qualidade para fortalecer 
cada um dos modos de transporte de 
acordo com o respectivo potencial, 
fazendo, assim, confluir os vários modos 
de transporte numa rede de transportes 
integrada;

Or. de

Alteração 8
Lara Comi

Projecto de parecer
N.º 2
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Projecto de parecer Alteração

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 
diversas modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes;

2. Considera que somente desenvolvendo
um sistema de transportes interoperável e 
co-modal europeu será possível, no futuro, 
aumentar a eficiência energética; salienta 
a este propósito a importância da 
internalização dos custos externos como 
possível solução complementar para 
reequilibrar a utilização das diversas 
modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes reduzindo as 
necessidades energéticas do sistema 
europeu de transportes e as emissões de 
CO2, NOx e PM10;

Or. it

Alteração 9
Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 
diversas modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes;

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos de impulsionar o reforço das 
redes de transportes públicos de qualidade 
e a preços acessíveis à generalidade da 
população para reequilibrar a utilização 
das diversas modalidades de transporte e 
para promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes;

Or. pt
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Alteração 10
Lena Ek

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 
diversas modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes;

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a urgência do reforço 
da interoperabilidade e, a este propósito, a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 
diversas modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes;

Or. en

Alteração 11
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 
diversas modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades 
de transporte menos poluentes;

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 
diversas modalidades de transporte e para 
promover a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes;
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Or. fr

Alteração 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 
diversas modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes;

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 
diversas modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes e de fontes 
energéticas alternativas, abrangendo toda 
a gama de combustíveis líquidos e 
gasosos, como o GPL, o GNL e o GNC, 
até à electricidade;

Or. en

Alteração 13
Paul Rübig

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 

2. Considera que somente através de um 
sistema de transportes interoperável será 
possível, no futuro, combinar do melhor 
modo a utilização das várias modalidades 
de transporte e melhorar a poupança 
energética; salienta a este propósito a 
importância da internalização dos custos 
externos para reequilibrar a utilização das 
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diversas modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes;

diversas modalidades de transporte e para 
promover, sempre que seja possível e 
necessário, a utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes; apoia, 
designadamente, os transportes movidos a 
electricidade, com vista a fomentar a 
utilização de tecnologias com baixas 
emissões de CO2 e a alcançar a eficiência 
plena de todo o sistema de transportes;

Or. de

Alteração 14
Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Reconhece a importância do sector 
público no melhoramento da 
acessibilidade das populações aos serviços 
de transportes públicos menos poluente, 
no desenvolvimento de sectores base da 
economia, nomeadamente o sector 
energético, na indústria e no turismo, na 
promoção da coesão económica, social e 
territorial, no reforço do papel do Estado 
na regulação, participação e intervenção 
ao nível dos mercados em colaboração 
com as organizações de utentes, 
assumindo a vanguarda do fornecimento 
de serviços de interesse gera. Sublinha 
que, na maioria dos casos, as parcerias 
público-privadas neste sector apenas 
servem para facilitar negócios de grupos 
económicos e dar cobertura a 
privatizações lesivas dos interesses das 
populações e dos utentes de serviços 
públicos de transporte;

Or. pt
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Alteração 15
Paul Rübig

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Reconhece a importância da 
internalização dos custos externos em 
todos os modos de transporte para o 
restabelecimento do equilíbrio nas 
utilizações e nos potenciais dos vários 
modos de transporte e para o fomento, 
sempre que possível e necessário, do uso 
de modos de transporte menos poluentes; 

Or. de

Alteração 16
Lara Comi

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), 
juntamente com o sistema de navegação 
por satélite Galileo, permitirão uma 
optimização dos fluxos de tráfego e a 
redução da congestão urbana e interurbana;
observa que demasiados veículos pesados 
circulam muitas vezes vazios o semi-vazios 
obstruindo inutilmente as estradas; solicita 
aos Estados-Membros que adoptem 
políticas de apoio à procura de inovação 
por parte dos utilizadores privados;

3. Considera que as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), 
juntamente com os sistemas de navegação 
por satélite Galileo e EGNOS, permitirão 
uma optimização dos fluxos de tráfego,
permitindo assim a redução da congestão 
urbana e interurbana, e contribuirão para a 
redução das emissões poluentes e o 
número de acidentes de viação; observa 
que demasiados veículos pesados circulam 
muitas vezes vazios o semi-vazios 
obstruindo inutilmente as estradas e 
tornando-as mais perigosas; solicita aos 
Estados-Membros que adoptem políticas 
de apoio à procura de inovação por parte 
dos utilizadores privados nos sectores dos 
transportes e da logística; 

Or. it
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Alteração 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), 
juntamente com o sistema de navegação 
por satélite Galileo, permitirão uma 
optimização dos fluxos de tráfego e a 
redução da congestão urbana e interurbana; 
observa que demasiados veículos pesados 
circulam muitas vezes vazios o semi-vazios 
obstruindo inutilmente as estradas; solicita 
aos Estados-Membros que adoptem 
políticas de apoio à procura de inovação 
por parte dos utilizadores privados;

3. Considera que as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), 
juntamente com o sistema de navegação 
por satélite Galileo, permitirão uma 
optimização dos fluxos de tráfego e a 
redução da congestão urbana e interurbana; 
observa que demasiados veículos pesados 
circulam muitas vezes vazios, ou semi-
-vazios, obstruindo inutilmente as estradas, 
e que o número de veículos de passageiros 
com apenas uma pessoa a bordo está a 
aumentar, o que ocasiona um tráfego 
muito mais intenso de ligeiros e um muito 
mais acentuado consumo de combustível; 
solicita aos Estados-Membros que adoptem 
políticas de apoio à procura de inovação 
por parte dos utilizadores privados;

Or. en

Alteração 18
Paul Rübig

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), 
juntamente com o sistema de navegação 
por satélite Galileo, permitirão uma 
optimização dos fluxos de tráfego e a 
redução da congestão urbana e interurbana; 
observa que demasiados veículos pesados 
circulam muitas vezes vazios ou semi-
-vazios obstruindo inutilmente as 
estradas; solicita aos Estados-Membros 

3. Considera que as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), 
juntamente com o sistema de navegação 
por satélite Galileo, permitirão uma 
optimização dos fluxos de tráfego e a 
redução da congestão urbana e interurbana; 
solicita aos Estados-Membros que adoptem 
políticas de apoio à procura de inovação 
por parte dos utilizadores privados;
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que adoptem políticas de apoio à procura 
de inovação por parte dos utilizadores 
privados;

Or. de

Alteração 19
Zigmantas Balčytis

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Faz notar que é imperativa a 
introdução das indispensáveis condições 
de enquadramento e de normas abertas 
para as tecnologias mais promissoras, 
sem que, com isso, se atribua uma 
vantagem indevida a qualquer tecnologia 
em particular;

Or. en

Alteração 20
Silvia-Adriana Ţicău

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Considera que, para melhorar a 
segurança de todos os utentes da estrada, 
o desenvolvimento urbano deve ter em 
conta uma mobilidade urbana e 
interurbana mais sustentável;

Or. ro
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Alteração 21
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a importância de que se 
revestem para a logística, os sistemas de 
informação e o desenvolvimento de 
transportes inteligentes;acolhe 
favoravelmente as várias iniciativas 
tomadas a nível comunitário (tais como 
SESAR, ERTMS, RIS e SafeSeaNet); 
convida os Estados-Membros a 
intensificarem os investimentos nas infra-
estruturas e nos sistemas inteligentes de 
transporte, a promoverem a utilização dos 
transportes públicos e a introduzirem uma 
tarifação interoperável com a emissão de 
bilhetes multimodais a fim de optimizar a 
utilização e a interoperabilidade das várias 
modalidades de transporte, reduzir o 
consumo energético e melhorar a 
segurança;

4. Salienta a importância de que se 
revestem para a logística, os sistemas de 
informação e o desenvolvimento de 
transportes inteligentes; acolhe 
favoravelmente as várias iniciativas 
tomadas a nível comunitário (tais como 
SESAR, ERTMS, RIS e SafeSeaNet); 
convida os Estados-Membros a 
intensificarem os investimentos nas infra-
-estruturas, com o objectivo de tornar os 
transportes acessíveis a todos, 
designadamente, às pessoas com 
mobilidade reduzida, e nos sistemas 
inteligentes de transporte, a promoverem a 
utilização dos transportes públicos e a 
introduzirem uma tarifação interoperável 
com a emissão de bilhetes multimodais a 
fim de optimizar a utilização e a 
interoperabilidade das várias modalidades 
de transporte, reduzir o consumo 
energético e melhorar a segurança; 

Or. fr

Alteração 22
Edit Herczog

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a importância de que se 
revestem para a logística, os sistemas de 
informação e o desenvolvimento de 
transportes inteligentes; acolhe 
favoravelmente as várias iniciativas 
tomadas a nível comunitário (tais como 

4. Salienta a importância de que se 
revestem para a logística, os sistemas de 
informação e o desenvolvimento de 
transportes inteligentes; acolhe 
favoravelmente as várias iniciativas 
tomadas a nível comunitário (tais como 
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SESAR, ERTMS, RIS e SafeSeaNet); 
convida os Estados-Membros a 
intensificarem os investimentos nas infra-
-estruturas e nos sistemas inteligentes de 
transporte, a promoverem a utilização dos 
transportes públicos e a introduzirem uma 
tarifação interoperável com a emissão de 
bilhetes multimodais a fim de optimizar a 
utilização e a interoperabilidade das várias 
modalidades de transporte, reduzir o 
consumo energético e melhorar a 
segurança;

SESAR, ERTMS, RIS e SafeSeaNet); 
convida os Estados-Membros a 
intensificarem os investimentos nas infra-
-estruturas e nos sistemas inteligentes de 
transporte, a promoverem a utilização dos 
transportes públicos e a introduzirem uma 
tarifação interoperável com a emissão de 
bilhetes multimodais, a fim de optimizar a 
utilização e a interoperabilidade das várias 
modalidades de transporte, reduzir o 
consumo energético e melhorar a 
segurança rodoviária e dos veículos em 
geral, mediante a introdução de 
tecnologias avançadas;

Or. en

Alteração 23
Lena Ek

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a importância de que se 
revestem para a logística, os sistemas de 
informação e o desenvolvimento de 
transportes inteligentes; acolhe 
favoravelmente as várias iniciativas 
tomadas a nível comunitário (tais como 
SESAR, ERTMS, RIS e SafeSeaNet); 
convida os Estados-Membros a 
intensificarem os investimentos nas infra-
-estruturas e nos sistemas inteligentes de 
transporte, a promoverem a utilização dos 
transportes públicos e a introduzirem uma 
tarifação interoperável com a emissão de 
bilhetes multimodais a fim de optimizar a 
utilização e a interoperabilidade das várias 
modalidades de transporte, reduzir o 
consumo energético e melhorar a 
segurança;

4. Salienta a importância de que se 
revestem para a logística os sistemas de 
informação e o desenvolvimento 
intermodal de transportes inteligentes; 
acolhe favoravelmente as várias iniciativas 
tomadas a nível comunitário (tais como 
SESAR, ERTMS, RIS e SafeSeaNet); 
convida os Estados-Membros a 
intensificarem os investimentos nas infra-
-estruturas e nos sistemas inteligentes de 
transporte, designadamente, de carácter 
intermodal, a promoverem a utilização dos 
transportes públicos e a introduzirem uma 
tarifação interoperável com a emissão de 
bilhetes multimodais a fim de optimizar a 
utilização e a interoperabilidade das várias 
modalidades de transporte, reduzir o 
consumo energético e melhorar a 
segurança;

Or. en
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Alteração 24
Silvia-Adriana Ţicău

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a importância de que se 
revestem para a logística, os sistemas de 
informação e o desenvolvimento de 
transportes inteligentes; acolhe 
favoravelmente as várias iniciativas 
tomadas a nível comunitário (tais como 
SESAR, ERTMS, RIS e SafeSeaNet); 
convida os Estados-Membros a 
intensificarem os investimentos nas infra-
-estruturas e nos sistemas inteligentes de 
transporte, a promoverem a utilização dos 
transportes públicos e a introduzirem uma 
tarifação interoperável com a emissão de 
bilhetes multimodais a fim de optimizar a 
utilização e a interoperabilidade das várias 
modalidades de transporte, reduzir o 
consumo energético e melhorar a 
segurança;

4. Salienta a importância de que se 
revestem para a logística, os sistemas de 
informação e o desenvolvimento 
intermodal de transportes inteligentes; 
acolhe favoravelmente as várias iniciativas 
tomadas a nível comunitário (tais como 
SESAR, ERTMS, RIS e SafeSeaNet); 
convida os Estados-Membros a 
intensificarem os investimentos nas infra-
-estruturas e nos sistemas inteligentes de 
transporte intermodal, a promoverem a 
utilização dos transportes públicos e a 
introduzirem uma tarifação interoperável 
com a emissão de bilhetes multimodais a 
fim de optimizar a utilização e a 
interoperabilidade das várias modalidades 
de transporte, reduzir o consumo 
energético e melhorar a segurança;

Or. en

Alteração 25
Teresa Riera Madurell

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Salienta a importância da mobilidade 
eléctrica, não só como forma de melhorar 
a eficiência energética nos transportes 
como um todo, mas também como meio de 
incorporar as energias renováveis no 
sistema eléctrico, aumentando assim a 
sua eficiência; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a empenharem-se, com 
o apoio das autoridades locais, nos 



AM\803592PT.doc 17/25 PE438.447v01-00

PT

projectos que demonstrem claramente a 
viabilidade - técnica e eléctrica - da 
mobilidade no meio urbano e sirvam 
como uma base para a identificação de 
medidas políticas de promoção desta 
tecnologia, tais como medidas fiscais de 
compra ou utilização de veículos, a 
homologação, as taxas de abastecimento, 
entre outros;

Or. es

Alteração 26
Antonio Cancian

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com os progressos 
alcançados no domínio da segurança 
rodoviária através da utilização de novas 
tecnologias e sistemas de navegação, 
juntamente com critérios mais rigorosos 
de desenho técnico, tais como os que se 
destinam a proteger os peões, mas 
sublinha que não foi alcançado o 
objectivo, estabelecido no Livro Branco de 
2001, de reduzir o número de vítimas da 
estrada para metade até 2010;

Or. it

Alteração 27
Silvia-Adriana Ţicău

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Considera que o desenvolvimento de 
transportes sustentáveis deve ter em conta 
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as necessidades das pessoas com 
deficiência a fim de promover a sua 
mobilidade;

Or. ro

Alteração 28
Bernd Lange

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Exorta a Comissão a desenvolver 
uma política integrada, que seja capaz de 
reforçar uma economia da mobilidade 
sustentável e com baixo teor de emissões 
de carbono, que reflicta globalmente 
sobre inovações como os Sistemas de 
Transporte Inteligente (STI), o fomento 
da investigação, o direito da concorrência, 
as normas do mercado interno (por 
exemplo, as regras de cabotagem) ou a 
política no domínio da logística e que 
logre congregar todas estas áreas de 
intervenção política;

Or. de

Alteração 29
Antonio Cancian

Projecto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-B. Insta as instituições de investigação e 
a indústria a aumentarem a gama e 
continuarem a desenvolver tecnologias 
europeias competitivas 
internacionalmente para melhorar a 
segurança e compatibilidade ambiental de 
todos os tipos de veículos, tanto para uso 
privado como para uso público e 
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comercial;

Or. it

Alteração 30
Antonio Cancian

Projecto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-C. Convida os fabricantes de 
automóveis e de veículos pesados a 
aplicarem as tecnologias disponíveis para 
obter informações básicas sobre a 
interacção veículo-estrada e as condições 
meteorológicas, e a fazerem uso geral de 
sistemas instalados nos veículos que 
permitam projectar no pára-brisas dados 
fundamentais (velocidade, navegação, 
tempo de condução, etc.) para incentivar 
uma condução ambientalmente 
sustentável; exorta os Estados-Membros a 
promover novas campanhas de 
informação e educação dirigidas aos 
utentes da estrada;

Or. it

Alteração 31
Zigmantas Balčytis

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Incentiva a Comissão e os 
Estados-Membros a reforçarem a 
investigação no sector dos transportes, da 
segurança e da mobilidade sustentável, a 
adoptarem medidas positivas a favor da 
utilização das modalidades de transporte 

6. Incentiva a Comissão e os 
Estados-Membros a reforçarem, mediante 
um aumento dos investimentos nas novas 
tecnologias, a investigação no sector dos 
transportes, da segurança e da mobilidade 
sustentável, a adoptarem medidas positivas 
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menos poluentes, a melhorarem a logística 
e as infra-estruturas existentes, a 
completarem a curto prazo os projectos 
TEN-T já financiados, a programarem as 
futuras redes de transporte de um modo 
integrado, coerente e funcional para a 
realização da agenda de Lisboa.

a favor da utilização das modalidades de 
transporte menos poluentes, a melhorarem 
a logística e as infra-estruturas existentes, a 
completarem a curto prazo os projectos 
TEN-T já financiados, a programarem as 
futuras redes de transporte de um modo 
integrado, coerente e funcional para a 
realização da agenda de Lisboa.

Or. en

Alteração 32
Antonio Cancian

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Concorda com a Comissão que a 
realização do mercado interno deve ser 
complementada pela liberalização dos 
transportes, especialmente do transporte 
ferroviário; considera que no sector dos 
transportes, como em outros sectores, 
devem aplicar-se de maneira justa regras 
que permitam uma concorrência 
verdadeiramente livre e eficaz, através de 
normas comuns que irão aumentar o 
acesso ao mercado ou, pelo menos, 
garantir a reciprocidade; espera que, em 
matéria de política de transportes e 
energia, e nas suas relações com os países 
terceiros, a Europa fale a uma só voz;

Or. it

Alteração 33
Zigmantas Balčytis

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Incentiva a Comissão a fomentar 
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políticas que favoreçam a produção e 
utilização de veículos de emissão zero na 
Europa, como é o caso dos veículos 
eléctricos;

Or. en

Alteração 34
Lena Ek

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Requer a criação de um sistema 
comum europeu de reservas para 
promover a eficácia dos vários modos de 
transporte, bem como para simplificar e 
melhorar a sua interoperabilidade;

Or. sv

Alteração 35
Lena Kolarska-Bobińska

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Exorta a Comissão e os 
Estados--Membros a reforçarem os 
projectos sustentáveis de transportes
transfronteiriços com os países da Política 
Europeia de Vizinhança, em especial, com 
a Ucrânia, na medida em que a falta de 
interconexões que funcionem 
devidamente entre a rede ferroviária, a 
rede rodoviária e as vias navegáveis 
interiores constitui um factor decisivo 
para a dependência quase total da 
utilização de veículos pesados de 
mercadorias nas estradas regionais;

Or. en
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Alteração 36
Bernd Lange

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Exorta a Comissão e os 
Estados--Membros a envidarem esforços 
significativos para que se aplique 
rapidamente a normalização da inovação 
no sector da mobilidade, de molde a 
acelerar a introdução no mercado de 
novas tecnologias, por exemplo, no campo 
da chamada “e-mobilidade”;

Or. de

Alteração 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Sublinha que, numa época em que os 
recursos petrolíferos estão em declínio e 
em que as emissões de GEE têm de ser 
significativamente reduzidas, o sector dos 
transportes deve imperativamente passar 
por uma mudança radical no plano 
tecnológico, designadamente, no sentido 
da utilização de veículos eléctricos; 
solicita, por isso, à Comissão que garanta 
as condições de enquadramento mais 
favoráveis ao desenvolvimento dos 
veículos eléctricos, entre outras medidas, 
mediante a prestação de um apoio 
continuado aos esforços de I & D e aos 
processos de normalização, a promoção 
de limites mais restritivos para as 
emissões dos veículos e para a tributação 
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automóvel com base nas emissões de 
GEE, bem como a revisão da Directiva 
relativa à rotulagem dos automóveis de 
passageiros e das orientações em matéria 
de práticas de excelência;

Or. en

Alteração 38
Silvia-Adriana Ţicău

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Considera que o desenvolvimento do 
transporte sustentável deve fazer parte da 
estratégia da UE para 2020;

Or. ro

Alteração 39
Zigmantas Balčytis

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-B. Assinala a realização de progressos 
notáveis na execução de projectos RTE-T; 
é de opinião que os projectos RTE-T 
devem permanecer no cerne da política 
europeia de transportes, designadamente, 
os que estão previstos ou em curso de 
execução nas regiões mais remotas da 
UE, as quais carecem das necessárias 
infra-estruturas e ligações de transportes 
com o resto da Europa para a circulação 
de pessoas e mercadorias;

Or. en
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Alteração 40
Lena Ek

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-B. Salienta a necessidade de um sector 
ferroviário totalmente liberalizado, para 
aumentar a sua competitividade com 
outros modos de transporte, aumentando 
a diversidade de prestadores de serviços e 
melhorando a sua qualidade e os serviços 
oferecidos;

Or. sv

Alteração 41
Bernd Lange

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-B. Exorta a Comissão a acompanhar de 
forma mais activa as mudanças 
estruturais no sector da mobilidade, para 
que este domínio fulcral da economia 
europeia continue a ser viável no futuro e 
para que os respectivos postos de trabalho 
sejam acautelados; este desiderato pode 
incluir a conversão de fabricantes de 
automóveis em prestadores de serviços de 
mobilidade, o alargamento das 
competências e das qualificações dos 
trabalhadores, a antecipação do 
desenvolvimento de um determinado 
produto, sector ou sistema, a instituição 
de um Observatório Pan-Europeu da 
Mudança Industrial no Sector da 
Mobilidade, a criação de esquemas de 
mentorado de carácter regional e a 
concessão de apoios dos Fundos 
Estruturais, com vista a promover a 
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mobilidade sustentável de pessoas e 
mercadorias e mitigar as perturbações 
causadas pelas mudanças estruturais no 
sector da mobilidade;

Or. de

Alteração 42
Zigmantas Balčytis

Projecto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-C. Lamenta o facto de não ter sido 
alcançado o objectivo da redução para 
metade da sinistralidade rodoviária até 
2010, que havia sido definido no Livro 
Branco de 2001; convida, por isso, a 
Comissão a apresentar uma estratégia de 
acompanhamento dotada de acções 
claramente definidas para combater a 
sinistralidade rodoviária com maior 
eficácia;

Or. en


