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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. Reconhece que a UE tem de avançar no sentido de um sector dos transportes mais 
eficiente e que contribua para concretizar os seus objectivos de diminuição das emissões e 
para reduzir a dependência energética;

2. Salienta que as políticas de poupança de energia no sector dos transportes não devem 
conduzir a uma menor mobilidade e que os requisitos de redução de emissões têm de ser 
avaliados no que respeita aos seus efeitos na competitividade; considera que só se 
conseguirá um sector dos transportes eficiente em termos de recursos mediante uma 
abordagem política equilibrada que proporcione incentivos correctos aos agentes 
económicos;

3. Sublinha o grande potencial das TIC para reduzir as emissões no sector dos transportes ao 
nível das viagens e do transporte de mercadorias; salienta a necessidade de promover 
soluções inovadoras, tais como a planificação optimizada dos itinerários, a 
intermodalidade ou a comunicação entre os veículos e as infra-estruturas; lembra que a 
utilização das TIC pode ajudar a reduzir a necessidade de viajar;

4. Salienta que a investigação europeia pode fornecer novas soluções para aumentar a 
eficiência dos transportes, e saúda a abordagem estratégica da Comissão relativamente a 
esta matéria; considera que são necessárias formas mais eficientes de comercialização dos 
resultados da investigação; 

5. Defende um papel mais importante para os biocombustíveis sustentáveis no cabaz 
energético da UE; observa, no entanto, que a introdução de uma maior proporção de 
biocombustíveis tem de ser bem preparada, comunicada e executada, que, no momento 
dessa introdução, todas as partes interessadas têm de estar prontas para fornecer a mistura 
de combustíveis solicitada e que as autoridades públicas devem explicar as consequências 
de eventuais mudanças introduzidas na mistura de combustíveis. 


