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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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. 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;

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;

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;

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;

5. Salienta a importância de desenvolver a interligação dos objectos para melhorar a 
segurança das infra-estruturas e dos veículos, a informação dos utilizadores, para acelerar 
a selecção das mercadorias e reduzir os respectivos processos burocráticos;

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 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.


