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Alteração 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.° 1

Projecto de parecer Alteração

1. Apoia a iniciativa da Comissão 
destinada a definir uma estratégia para
uma futura política sustentável de 
transportes na UE; salienta a importância 
da relação entre as políticas de coesão e de 
transporte para a consecução do objectivo 
mais vasto de um desenvolvimento 
regional sustentável;

1. Solicita à Comissão que elabore uma 
estratégia com vista à aplicação de uma 
política sustentável de transportes na UE 
baseada na relação entre as políticas de 
coesão e de transporte para a consecução 
do objectivo mais vasto de um 
desenvolvimento regional sustentável; 
entende que as políticas de transporte 
devem centrar-se especialmente na rápida 
conclusão dos projectos considerados 
prioritários, na sua integração nas redes 
existentes e na interconexão das ligações 
infra-estruturais, nos casos em que estas 
ainda não existam;

Or. ro

Alteração 2
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 1

Projecto de parecer Alteração

1. Apoia a iniciativa da Comissão 
destinada a definir uma estratégia para uma 
futura política sustentável de transportes na 
UE; salienta a importância da relação entre 
as políticas de coesão e de transporte para a 
consecução do objectivo mais vasto de um 
desenvolvimento regional sustentável;

1. Apoia a iniciativa da Comissão 
destinada a definir uma estratégia para uma 
futura política sustentável de transportes na 
UE; partilha a constatação segundo a 
qual o sistema de transportes europeu 
continua, sob muitos aspectos, a estar 
longe de poder ser qualificado de 
sustentável, nomeadamente no que se 
refere ao seu contributo para a mudança 
do clima, ao consumo de recursos 
energéticos não renováveis, às emissões 
de partículas finas, à mortalidade 
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resultante de acidentes rodoviários e aos 
danos causados à biodiversidade e à 
integridade das paisagens; salienta a 
importância da relação entre as políticas de 
coesão e de transporte para a consecução 
do objectivo mais vasto de um 
desenvolvimento regional sustentável;

Or. fr

Alteração 3
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Apoia a iniciativa da Comissão 
destinada a definir uma estratégia para uma 
futura política sustentável de transportes na 
UE; salienta a importância da relação entre 
as políticas de coesão e de transporte para a 
consecução do objectivo mais vasto de um 
desenvolvimento regional sustentável;

1. Apoia a iniciativa da Comissão 
destinada a definir uma estratégia para uma 
futura política sustentável de transportes na 
UE; salienta a importância da relação entre 
as políticas de coesão e de transporte para a 
consecução do objectivo mais vasto de um 
desenvolvimento regional sustentável em 
todo o território da UE;

Or. pl

Alteração 4
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.° 1

Projecto de parecer Alteração

1. Apoia a iniciativa da Comissão 
destinada a definir uma estratégia para uma 
futura política sustentável de transportes na 
UE; salienta a importância da relação entre 
as políticas de coesão e de transporte para a 
consecução do objectivo mais vasto de um 
desenvolvimento regional sustentável;

1. Apoia a iniciativa da Comissão 
destinada a definir uma estratégia para uma 
futura política sustentável de transportes na 
UE; salienta a importância da relação entre 
as políticas de coesão e de transporte para a 
consecução do objectivo mais vasto de um 
desenvolvimento regional sustentável e de 
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coesão territorial;

Or. ro

Alteração 5
Franz Obermayr

Projecto de parecer
N.° 2

Projecto de parecer Alteração

2. Observa que uma abordagem integrada 
em matéria de planeamento de 
infra-estruturas, financiamento de projectos 
e desenvolvimento pode desempenhar um 
papel central no desenvolvimento de um 
sector dos transportes competitivo e 
sustentável; salienta que as autoridades 
regionais e locais não conseguem 
geralmente enfrentar os desafios que se 
colocam em matéria de transportes sem 
cooperação, pelo que exorta as referidas 
autoridades e as partes interessadas a 
empenharem-se activamente no 
desenvolvimento das políticas e no 
processo de aplicação; 

2. Observa que uma abordagem integrada 
em matéria de planeamento de 
infra-estruturas, financiamento de projectos 
e desenvolvimento pode desempenhar um 
papel central no desenvolvimento de um 
sector dos transportes competitivo e 
sustentável; salienta que as regiões e as 
autarquias locais devem, desde logo, 
assumir a responsabilidade de 
desempenhar um papel preventivo,
velando, na fase de planeamento 
territorial (áreas residenciais/de 
trabalho/de lazer), pela criação de uma 
estrutura adequada susceptível, desde o 
início, de conter ou reduzir o volume de 
tráfego (especialmente automóvel);
salienta que as autoridades regionais e 
locais não conseguem geralmente enfrentar 
os desafios que se colocam em matéria de 
transportes sem cooperação, pelo que 
exorta as referidas autoridades e as partes 
interessadas a empenharem-se activamente 
no desenvolvimento das políticas e no 
processo de aplicação; 

Or. de

Alteração 6
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 2
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Projecto de parecer Alteração

2. Observa que uma abordagem integrada 
em matéria de planeamento de 
infra-estruturas, financiamento de projectos 
e desenvolvimento pode desempenhar um 
papel central no desenvolvimento de um 
sector dos transportes competitivo e 
sustentável; salienta que as autoridades 
regionais e locais não conseguem 
geralmente enfrentar os desafios que se 
colocam em matéria de transportes sem 
cooperação, pelo que exorta as referidas 
autoridades e as partes interessadas a 
empenharem-se activamente no 
desenvolvimento das políticas e no 
processo de aplicação; 

2. Observa que uma abordagem integrada 
em matéria de planeamento de 
infra-estruturas, financiamento de projectos 
e desenvolvimento pode desempenhar um 
papel central no desenvolvimento de um 
sector dos transportes competitivo e 
sustentável; reconhece a necessidade de 
uma organização espacial das funções, 
que tenha em maior consideração as 
infra-estruturas de transporte existentes, e 
considera prioritário o reforço das 
políticas que visam lutar contra a 
dispersão urbana e a dependência do 
automóvel; salienta que as autoridades 
regionais e locais não conseguem 
geralmente enfrentar os desafios que se 
colocam em matéria de transportes sem 
cooperação, pelo que exorta as referidas 
autoridades e as partes interessadas a 
empenharem-se activamente no 
desenvolvimento das políticas e no 
processo de aplicação;  

Or. fr

Alteração 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.° 2

Projecto de parecer Alteração

2. Observa que uma abordagem integrada 
em matéria de planeamento de infra-
estruturas, financiamento de projectos e 
desenvolvimento pode desempenhar um 
papel central no desenvolvimento de um 
sector dos transportes competitivo e 
sustentável; salienta que as autoridades 
regionais e locais não conseguem 
geralmente enfrentar os desafios que se 
colocam em matéria de transportes sem

2. Solicita à Comissão que adopte uma 
abordagem integrada em matéria de 
planeamento de infra-estruturas, 
financiamento de projectos e 
desenvolvimento enquanto elemento 
central do desenvolvimento de um sector 
dos transportes competitivo e sustentável; 
salienta que, na maioria dos casos, as 
autoridades regionais e locais não 
conseguem enfrentar os desafios que se 
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cooperação, pelo que exorta as referidas
autoridades e as partes interessadas a 
empenharem-se activamente no 
desenvolvimento das políticas e no 
processo de aplicação;

colocam em matéria de transportes sem 
cooperação, pelo que se torna necessária 
uma participação activa das autoridades e 
das partes interessadas no desenvolvimento 
das políticas e no processo de aplicação; 

Or. ro

Alteração 8
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.° 2

Projecto de parecer Alteração

2. Observa que uma abordagem integrada 
em matéria de planeamento de 
infra-estruturas, financiamento de projectos 
e desenvolvimento pode desempenhar um 
papel central no desenvolvimento de um 
sector dos transportes competitivo e 
sustentável; salienta que as autoridades 
regionais e locais não conseguem 
geralmente enfrentar os desafios que se 
colocam em matéria de transportes sem 
cooperação, pelo que exorta as referidas 
autoridades e as partes interessadas a 
empenharem-se activamente no 
desenvolvimento das políticas e no 
processo de aplicação;

2. Observa que uma abordagem integrada e 
coordenada em matéria de planeamento de 
infra-estruturas, financiamento de projectos 
e desenvolvimento pode desempenhar um 
papel central no desenvolvimento de um 
sector dos transportes competitivo e 
sustentável; salienta que as autoridades 
regionais e locais não conseguem 
geralmente enfrentar os desafios que se 
colocam em matéria de transportes sem 
cooperação, pelo que exorta os 
Estados-Membros a cooperar activamente 
com as partes interessadas no 
desenvolvimento das políticas e no 
processo de aplicação;

Or. cs

Alteração 9
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.° 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta o papel que a política de coesão 
pode desempenhar no desenvolvimento das 

3. Salienta o papel que a política de coesão 
pode desempenhar no desenvolvimento das 
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infra-estruturas de transporte garantindo 
que seja conferida prioridade às redes e não 
apenas a projectos isolados; recomenda que 
os projectos de transporte, co-financiados 
pelos Fundos Estruturais e pelo Fundo de 
Coesão, sejam orientados por forma a que 
se possa alcançar o objectivo de um 
desenvolvimento equilibrado e de uma 
maior coesão territorial, e solicita uma 
coordenação mais eficaz entre os fundos 
comunitários e nacionais;

infra-estruturas de transporte garantindo 
que seja conferida prioridade às redes e não 
apenas a projectos isolados; considera que 
a utilização de sistemas inteligentes de 
transporte contribui para o 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transporte em termos de segurança, 
sustentabilidade e eficiência; recomenda 
que os projectos de transporte, co-
financiados pelos Fundos Estruturais e pelo 
Fundo de Coesão, sejam orientados por 
forma a que se possa alcançar o objectivo 
de um desenvolvimento equilibrado e de 
uma maior coesão territorial, e solicita uma 
coordenação mais eficaz entre os fundos 
comunitários e nacionais;

Or. ro

Alteração 10
Seán Kelly

Projecto de parecer
N.° 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta o papel que a política de coesão 
pode desempenhar no desenvolvimento das 
infra-estruturas de transporte garantindo 
que seja conferida prioridade às redes e não 
apenas a projectos isolados; recomenda que 
os projectos de transporte, co-financiados 
pelos Fundos Estruturais e pelo Fundo de 
Coesão, sejam orientados por forma a que 
se possa alcançar o objectivo de um 
desenvolvimento equilibrado e de uma 
maior coesão territorial, e solicita uma 
coordenação mais eficaz entre os fundos 
comunitários e nacionais;

3. Salienta o papel que a política de coesão 
pode desempenhar no desenvolvimento das 
infra-estruturas de transporte garantindo 
que seja conferida prioridade às redes e não 
apenas a projectos isolados; considera que 
as redes devem basear-se numa análise 
socioeconómica que tenha em conta a 
procura e o fluxo de tráfego, bem como os 
aspectos sociais e territoriais; recomenda 
que os projectos de transporte, co-
financiados pelos Fundos Estruturais e pelo 
Fundo de Coesão, sejam orientados por 
forma a que se possa alcançar o objectivo 
de um desenvolvimento equilibrado e de 
uma maior coesão territorial, e solicita uma 
coordenação mais eficaz entre os fundos 
comunitários e nacionais;

Or. en
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Alteração 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.° 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta o papel que a política de coesão 
pode desempenhar no desenvolvimento 
das infra-estruturas de transporte 
garantindo que seja conferida prioridade 
às redes e não apenas a projectos isolados; 
recomenda que os projectos de transporte, 
co-financiados pelos Fundos Estruturais e 
pelo Fundo de Coesão, sejam orientados 
por forma a que se possa alcançar o 
objectivo de um desenvolvimento 
equilibrado e de uma maior coesão 
territorial, e solicita uma coordenação mais 
eficaz entre os fundos comunitários e 
nacionais;

3. Solicita à Comissão que tenha em conta
o papel que a política de coesão 
desempenha no desenvolvimento das 
infra-estruturas de transporte conferindo
prioridade às redes e não apenas a 
projectos isolados; solicita que os projectos 
de transporte, co-financiados pelos Fundos 
Estruturais e pelo Fundo de Coesão, sejam 
orientados por forma a que se possa 
alcançar o objectivo de um 
desenvolvimento equilibrado e de uma 
maior coesão territorial, e solicita uma 
coordenação mais eficaz entre os fundos 
comunitários e nacionais;

Or. ro

Alteração 12
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta o papel que a política de coesão 
pode desempenhar no desenvolvimento das 
infra-estruturas de transporte garantindo 
que seja conferida prioridade às redes e não 
apenas a projectos isolados; recomenda que 
os projectos de transporte, co-financiados 
pelos Fundos Estruturais e pelo Fundo de 
Coesão, sejam orientados por forma a que 
se possa alcançar o objectivo de um 
desenvolvimento equilibrado e de uma 
maior coesão territorial, e solicita uma 

3. Salienta o papel que a política de coesão 
pode desempenhar no desenvolvimento das 
infra-estruturas de transporte garantindo 
que seja conferida prioridade às redes 
principais e não apenas a projectos 
isolados; recomenda que os projectos de 
transporte, co-financiados pelos Fundos 
Estruturais e pelo Fundo de Coesão, sejam 
orientados por forma a que se possa 
alcançar o objectivo prioritário de um 
desenvolvimento sustentável e de uma 
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coordenação mais eficaz entre os fundos 
comunitários e nacionais;

maior coesão territorial, e solicita uma 
coordenação mais eficaz entre os fundos 
comunitários e nacionais; 

Or. fr

Alteração 13
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Solicita que os fundos europeus 
previstos para o sector dos transportes 
sejam concentrados ao máximo nas 
infra-estruturas existentes, nas 
plataformas intermodais, nos portos e no 
caminho-de-ferro;

Or. fr

Alteração 14
Salvatore Caronna

Projecto de parecer
N.° 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Recomenda o desenvolvimento e 
fortalecimento dos sistemas de transporte 
público local, não só através de uma 
melhor utilização das infra-estruturas 
existentes, mas também de medidas de 
gestão da procura (por exemplo, faixas 
reservadas aos transportes públicos, 
portagens e zonas de tráfego limitado); 
nesse contexto, considera essencial 
investir na inovação tecnológica e em 
soluções inovadoras com vista à 
promoção de sistemas de transporte com 
baixo teor de emissões.
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Or. it

Alteração 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.° 4

Projecto de parecer Alteração

4. Realça o valor acrescentado da 
cooperação inter-regional, transfronteiriça 
e transnacional para fazer face aos desafios
que se colocam no sector dos transportes; 
solicita, por conseguinte, que os aspectos 
transfronteiriços sejam tidos em conta na 
futura política de transportes;  

4. Realça o valor acrescentado da 
cooperação inter-regional, transfronteiriça 
e transnacional para fazer face aos desafios 
que se colocam no sector dos transportes; 
solicita que os aspectos transfronteiriços 
sejam incluídos na futura política de 
transportes;

Or. ro

Alteração 16
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.° 4

Projecto de parecer Alteração

4. Realça o valor acrescentado da 
cooperação inter-regional, transfronteiriça 
e transnacional para fazer face aos desafios 
que se colocam no sector dos transportes; 
solicita, por conseguinte, que os aspectos 
transfronteiriços sejam tidos em conta na 
futura política de transportes;

4. Realça o valor acrescentado da 
cooperação inter-regional, transfronteiriça 
e transnacional para fazer face aos desafios 
que se colocam no sector dos transportes; 
solicita, por conseguinte, que os aspectos 
transfronteiriços sejam tidos em conta na 
futura política de transportes; insta, além 
disso, a Comissão a recorrer de forma 
sistemática e coerente aos coordenadores 
europeus, em particular, para o 
planeamento e a construção de troços 
transfronteiriços dos projectos prioritários 
da RTE-T, uma vez que os investimentos 
ligados à sua actividade irão traduzir-se
em múltiplos benefícios em termos de
economias resultantes da conclusão mais 
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rápida e eficiente dos projectos;

Or. cs

Alteração 17
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.° 4

Projecto de parecer Alteração

4. Realça o valor acrescentado da 
cooperação inter-regional, transfronteiriça 
e transnacional para fazer face aos desafios 
que se colocam no sector dos transportes; 
solicita, por conseguinte, que os aspectos 
transfronteiriços sejam tidos em conta na 
futura política de transportes;

4. Realça o valor acrescentado da 
cooperação inter-regional, transfronteiriça 
e transnacional para fazer face aos desafios 
que se colocam no sector dos transportes; 
solicita, por conseguinte, que os aspectos 
transfronteiriços sejam tidos em conta na 
futura política de transportes; recomenda o 
desenvolvimento dos eixos prioritários da 
RTE-T, como, por exemplo, o eixo 18 
(Reno / Mosa - Meno - Danúbio), de 
modo a facilitar o desenvolvimento de 
infra-estruturas regionais de transportes 
no sudeste da Europa, em conformidade 
com as medidas e os objectivos previstos 
na Estratégia da UE para a região do 
Danúbio;

Or. ro

Alteração 18
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 4

Projecto de parecer Alteração

4. Realça o valor acrescentado da 
cooperação inter-regional, transfronteiriça 
e transnacional para fazer face aos desafios 
que se colocam no sector dos transportes; 
solicita, por conseguinte, que os aspectos 

4. Realça o valor acrescentado da 
cooperação inter-regional, transfronteiriça 
e transnacional para fazer face aos desafios 
que se colocam no sector dos transportes; 
solicita, por conseguinte, que os aspectos 
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transfronteiriços sejam tidos em conta na 
futura política de transportes;

transfronteiriços sejam tidos em conta na 
futura política de transportes; salienta a 
necessidade de promover um sistema mais 
simples, transparente e eficaz de 
utilização dos fundos INTERREG, afim 
de apoiar a cooperação inter-regional;

Or. fr

Alteração 19
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.° 4

Projecto de parecer Alteração

4. Realça o valor acrescentado da 
cooperação inter-regional, transfronteiriça 
e transnacional para fazer face aos desafios 
que se colocam no sector dos transportes; 
solicita, por conseguinte, que os aspectos 
transfronteiriços sejam tidos em conta na 
futura política de transportes;

4. Realça o valor acrescentado da 
cooperação inter-regional, transfronteiriça 
e transnacional para fazer face aos desafios 
que se colocam no sector dos transportes; 
solicita, por conseguinte, que os aspectos 
transfronteiriços sejam tidos em conta na 
futura política de transportes; salienta, ao 
mesmo tempo, a importância fundamental 
dos transportes para o desenvolvimento 
das macrorregiões;

Or. ro

Alteração 20
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 5

Projecto de parecer Alteração

5. Assinala a crescente tendência para a 
urbanização na Europa; salienta a 
necessidade de assegurar serviços de 
transporte de elevada qualidade e 
acessíveis aos cidadãos nas zonas urbanas; 
destaca o papel da UE na promoção da 

5. Assinala a crescente tendência para a 
urbanização na Europa; salienta a 
necessidade de assegurar serviços de 
transporte de elevada qualidade e 
acessíveis aos cidadãos nas zonas urbanas,
afim de evitar a dispersão urbana e o 
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cooperação entre as zonas urbanas para 
permitir a partilha e o intercâmbio das 
melhores práticas tornando os sistemas de 
transporte mais sustentáveis;

desperdício energético que esta acarreta;
destaca o papel da UE na promoção da 
cooperação entre as zonas urbanas para 
permitir a partilha e o intercâmbio das 
melhores práticas tornando os sistemas de 
transporte mais sustentáveis; salienta que, 
para cidades com mais de 100 000 
habitantes, o desenvolvimento de um 
plano de mobilidade urbana sustentável 
deveria estar vinculado aos projectos de 
transporte co-financiados, bem como aos 
objectivos da União Europeia em matéria 
de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa e ao consumo de 
hidrocarbonetos, ou ainda à legislação 
europeia em matéria de ambiente;

Or. fr

Alteração 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.° 5

Projecto de parecer Alteração

5. Assinala a crescente tendência para a 
urbanização na Europa; salienta a 
necessidade de assegurar serviços de 
transporte de elevada qualidade e 
acessíveis aos cidadãos nas zonas urbanas; 
destaca o papel da UE na promoção da 
cooperação entre as zonas urbanas para 
permitir a partilha e o intercâmbio das 
melhores práticas tornando os sistemas de 
transporte mais sustentáveis;

5. Solicita à Comissão que tome em 
consideração a crescente tendência para a 
urbanização na Europa; salienta a 
necessidade de assegurar serviços de 
transporte de elevada qualidade e 
acessíveis aos cidadãos em todas as zonas 
urbanas com vista a um desenvolvimento 
equilibrado em todos os Estados-
Membros; destaca o papel da UE na 
promoção da cooperação entre as zonas 
urbanas para permitir a partilha e o 
intercâmbio das melhores práticas tornando 
os sistemas de transporte mais sustentáveis 
e homogéneos em todo o território da UE;

Or. ro
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Alteração 22
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Assinala a crescente tendência para a 
urbanização na Europa; salienta a 
necessidade de assegurar serviços de 
transporte de elevada qualidade e 
acessíveis aos cidadãos nas zonas urbanas; 
destaca o papel da UE na promoção da 
cooperação entre as zonas urbanas para 
permitir a partilha e o intercâmbio das 
melhores práticas tornando os sistemas de 
transporte mais sustentáveis;

5. Assinala a crescente tendência para a 
urbanização na Europa; salienta a 
necessidade de assegurar serviços de 
transporte de elevada qualidade e 
acessíveis aos cidadãos nas zonas urbanas; 
destaca o papel da UE na promoção da 
cooperação entre as zonas urbanas para
permitir a partilha e o intercâmbio das 
melhores práticas tornando os sistemas de 
transporte mais sustentáveis; sublinha, 
neste contexto, a importância do Plano de 
Acção para a mobilidade urbana 
aprovado em 30 de Setembro de 2009 e 
espera uma rápida execução das soluções 
que nele são propostas;

Or. pl

Alteração 23
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.° 5

Projecto de parecer Alteração

5. Assinala a crescente tendência para a 
urbanização na Europa; salienta a 
necessidade de assegurar serviços de 
transporte de elevada qualidade e 
acessíveis aos cidadãos nas zonas urbanas; 
destaca o papel da UE na promoção da 
cooperação entre as zonas urbanas para 
permitir a partilha e o intercâmbio das 
melhores práticas tornando os sistemas de 
transporte mais sustentáveis; 

5. Assinala a crescente tendência para a 
urbanização na Europa; salienta a 
necessidade de assegurar serviços de 
transporte de elevada qualidade e 
acessíveis aos cidadãos nas zonas urbanas; 
destaca o papel da UE na promoção da 
cooperação entre as zonas urbanas para 
permitir a partilha e o intercâmbio das 
melhores práticas tornando os sistemas de 
transporte mais sustentáveis; insta as 
autoridades locais a promover a forma 
mais ecológica possível de transporte 
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público;

Or. ro

Alteração 24
Victor Boştinaru

Projecto de parecer
N.° 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Realça a necessidade de uma 
investigação adequada em matéria de 
inovação no domínio dos transportes, 
tendo, nomeadamente, por objectivo 
reduzir o consumo de energia e as 
emissões de carbono, bem como aumentar 
a utilização de energias renováveis;

Or. en

Alteração 25
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Chama a atenção para o facto de a 
UE se ter efectivamente comprometido a 
reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa em, pelo menos, 20%, até 
2020, o que requer um investimento 
massivo em alternativas ao transporte 
rodoviário e aéreo;

Or. fr
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Alteração 26
Seán Kelly

Projecto de parecer
N.° 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Reconhece que um transporte 
rodoviário de mercadorias eficiente 
desempenha um papel central numa 
combinação de transportes sustentável; 
solicita, por conseguinte, à Comissão e às 
autoridades dos Estados-Membros que 
facilitem a consecução da liberalização 
dos transportes de cabotagem, a fim de 
reduzir a frequência dos trajectos em 
vazio;

Or. en

Alteração 27
Markus Pieper

Projecto de parecer
N.° 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Salienta a importância primordial do 
tráfego rodoviário e do desenvolvimento 
das redes viárias no que às ligações às 
empresas regionais e à sua
competitividade diz respeito; destaca, em 
particular, a importância dos acessos 
rodoviários para o desenvolvimento 
económico das regiões periféricas e 
ultraperiféricas; solicita uma interligação 
mais adequada e sustentada entre rede 
viária e rede ferroviária, mediante a 
criação de um maior número de pontos de 
transbordo, tendo em vista o transporte de 
mercadorias;

Or. de
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Alteração 28
Salvatore Caronna

Projecto de parecer
N.° 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Salienta a importância dos 
combustíveis alternativos (como, por 
exemplo, o gás natural e o biometano) 
para criar uma mobilidade sustentável em 
grande escala; recomenda o 
desenvolvimento de infra-estruturas para 
a comercialização desses combustíveis e a 
distribuição harmonizada dos postos de 
abastecimento em termos geográficos, 
designadamente, para desenvolver a 
fileira industrial.

Or. it

Alteração 29
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.° 6

Projecto de parecer Alteração

6. Releva o facto de a liberalização dos 
caminhos-de-ferro estar associada aos 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
sector dos transportes no seu conjunto e de 
promoção do desenvolvimento regional; 
observa, contudo, que a liberalização não 
deve ter o efeito indesejável de tornar o 
transporte ferroviário menos competitivo 
em relação ao transporte rodoviário e que 
importa garantir que as regiões
periféricas não percam as ligações 
ferroviárias;

6. Releva o facto de a liberalização dos 
caminhos-de-ferro ser necessária para 
reforçar a eficácia do transporte 
ferroviário, melhorar a sua 
competitividade em relação ao transporte 
rodoviário e aumentar a sua quota-parte 
no transporte de mercadorias de longa 
distância e no transporte público de 
passageiros, em conformidade com o 
objectivo de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa provenientes do sector 
dos transportes no seu conjunto; assinala
ainda que a liberalização também é 
necessária para melhorar a rentabilidade 
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do transporte ferroviário e torná-lo, em 
termos de preços, mais acessível aos 
clientes, que são muitas vezes as entidades 
públicas regionais;

Or. cs

Alteração 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.° 6

Projecto de parecer Alteração

6. Releva o facto de a liberalização dos 
caminhos-de-ferro estar associada aos 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
sector dos transportes no seu conjunto e de 
promoção do desenvolvimento regional; 
observa, contudo, que a liberalização não 
deve ter o efeito indesejável de tornar o
transporte ferroviário menos competitivo
em relação ao transporte rodoviário e que 
importa garantir que as regiões periféricas 
não percam as ligações ferroviárias

6. Releva o facto de a liberalização dos 
caminhos-de-ferro estar associada aos 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
sector dos transportes no seu conjunto e de 
promoção do desenvolvimento regional; 
observa que a liberalização não deve 
influenciar a competitividade do
transporte ferroviário em relação ao 
transporte rodoviário e que importa, em 
particular, garantir que as regiões 
periféricas não percam as ligações 
ferroviárias;

Or. ro

Alteração 31
Seán Kelly

Projecto de parecer
N.° 6

Projecto de parecer Alteração

6. Releva o facto de a liberalização dos 
caminhos-de-ferro estar associada aos 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
sector dos transportes no seu conjunto e de 

6. Releva o facto de a liberalização dos 
caminhos-de-ferro estar associada aos 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
sector dos transportes no seu conjunto e de 
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promoção do desenvolvimento regional; 
observa, contudo, que a liberalização não 
deve ter o efeito indesejável de tornar o 
transporte ferroviário menos competitivo 
em relação ao transporte rodoviário e que 
importa garantir que as regiões periféricas 
não percam as ligações ferroviárias;

promoção do desenvolvimento regional; 
observa, contudo, que a liberalização não 
deve ter o efeito indesejável de tornar o 
transporte ferroviário menos competitivo 
em relação ao transporte rodoviário e que 
importa garantir que as regiões periféricas 
melhorem as suas ligações ferroviárias;

Or. en

Alteração 32
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 6

Projecto de parecer Alteração

6. Releva o facto de a liberalização dos 
caminhos-de-ferro estar associada aos 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
sector dos transportes no seu conjunto e de 
promoção do desenvolvimento regional; 
observa, contudo, que a liberalização não 
deve ter o efeito indesejável de tornar o 
transporte ferroviário menos competitivo 
em relação ao transporte rodoviário e que
importa garantir que as regiões periféricas 
não percam as ligações ferroviárias;

6. Observa que, se a liberalização dos 
caminhos-de-ferro estiver associada aos 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
sector dos transportes no seu conjunto e de 
promoção do desenvolvimento regional, 
não deve ter o efeito indesejável de tornar 
o transporte ferroviário menos competitivo 
em relação ao transporte rodoviário; 
importa, consequentemente, garantir que 
as regiões periféricas não percam as 
ligações ferroviárias;

Or. fr

Alteração 33
Franz Obermayr

Projecto de parecer
N.° 6

Projecto de parecer Alteração

6. Releva o facto de a liberalização dos 
caminhos-de-ferro estar associada aos 
objectivos de redução das emissões de 

6. Releva o facto de a liberalização dos 
caminhos-de-ferro estar associada aos 
objectivos de redução das emissões de 
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gases com efeito de estufa provenientes do 
sector dos transportes no seu conjunto e de 
promoção do desenvolvimento regional; 
observa, contudo, que a liberalização não 
deve ter o efeito indesejável de tornar o 
transporte ferroviário menos competitivo 
em relação ao transporte rodoviário e que 
importa garantir que as regiões periféricas 
não percam as ligações ferroviárias;

gases com efeito de estufa provenientes do 
sector dos transportes no seu conjunto e de 
promoção do desenvolvimento regional; 
observa, contudo, que a liberalização não 
deve ter o efeito indesejável de tornar o 
transporte ferroviário menos competitivo 
em relação ao transporte rodoviário e que 
importa garantir que as regiões periféricas 
não percam as ligações ferroviárias; 
salienta, além disso, a necessidade de uma 
protecção reforçada dos direitos dos 
utentes dos transportes ferroviários, 
nomeadamente, disponibilizando 
informação adequada sobre vias de 
recurso e indemnização sempre que os 
comboios registem atrasos consideráveis;

Or. de

Alteração 34
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 7

Projecto de parecer Alteração

7. Salienta a importância do transporte 
marítimo de curta distância enquanto meio 
de transporte sustentável susceptível 
também de melhorar a conectividade e o 
desenvolvimento das regiões periféricas ou 
ultraperiféricas;

7. Salienta a importância de se desenvolver
o transporte marítimo de curta distância 
mediante uma utilização geograficamente 
mais equilibrada dos portos marítimos, a 
qual deve, por um lado, contribuir para 
reduzir drasticamente o transporte 
rodoviário, nomeadamente nas frágeis
regiões de montanha, gravemente 
ameaçadas e danificadas, como os Alpes,
e, por outro, permitir melhorar a 
conectividade e o desenvolvimento das 
regiões periféricas ou ultraperiféricas;

Or. fr
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Alteração 35
Franz Obermayr

Projecto de parecer
N.° 7

Projecto de parecer Alteração

7. Salienta a importância do transporte 
marítimo de curta distância enquanto meio 
de transporte sustentável susceptível 
também de melhorar a conectividade e o 
desenvolvimento das regiões periféricas ou 
ultraperiféricas;

7. Salienta, em geral, o papel central 
desempenhado pelo transporte 
multimoldal, designadamente, pelo 
transporte marítimo enquanto meio de 
transporte sustentável e compatível com o 
ambiente, salientando, em particular, a 
importância do transporte marítimo de 
curta distância enquanto meio de transporte 
sustentável susceptível também de 
melhorar a conectividade e o 
desenvolvimento das regiões periféricas ou 
ultraperiféricas;

Or. de

Alteração 36
Riikka Manner

Projecto de parecer
N.° 7

Projecto de parecer Alteração

7. Salienta a importância do transporte 
marítimo de curta distância enquanto meio 
de transporte sustentável susceptível 
também de melhorar a conectividade e o 
desenvolvimento das regiões periféricas ou 
ultraperiféricas;

7. Salienta a importância do transporte 
marítimo de curta distância, bem como da
navegação em rios e lagos, enquanto meio 
de transporte sustentável susceptível 
também de melhorar a conectividade e o 
desenvolvimento das regiões periféricas ou 
ultraperiféricas;

Or. en
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Alteração 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Projecto de parecer
N.° 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Salienta a necessidade de conceber 
projectos de transporte marítimo de curta 
distância e de auto-estradas do mar, no 
quadro de uma realidade mais global que 
integre os países pertencentes ao ambiente 
geográfico imediato da Europa; para o 
efeito, será indispensável criar melhores 
sinergias entre política regional, política 
de desenvolvimento e política de 
transporte;

Or. fr

Alteração 38
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Apoia o desenvolvimento e a 
implementação de uma gestão sustentável 
da mobilidade através da promoção e do 
desenvolvimento de um sistema de 
consumo e de produção descentralizado, a 
fim de evitar o transporte de mercadorias 
desnecessário e ineficaz;

Or. fr

Alteração 39
Karima Delli

Projecto de parecer
N.° 8
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Projecto de parecer Alteração

8. Reconhece que os aeroportos regionais 
desempenham um papel fulcral no 
desenvolvimento das regiões periféricas 
ou ultraperiféricas pelo facto de 
aumentarem as ligações às plataformas de 
correspondência; considera ser 
particularmente útil a aplicação de
soluções intermodais sempre que tal seja 
possível; considera que as ligações 
ferroviárias (de alta velocidade) entre 
aeroportos constituem uma solução ideal 
para ligar de forma sustentável os 
diferentes meios de transporte.

8. Considera ser particularmente
necessário disponibilizar meios de 
transporte sustentáveis recorrendo a 
soluções intermodais; considera que as 
ligações ferroviárias e intermodais entre
plataformas constituem uma solução ideal 
para ligar de forma sustentável os 
diferentes meios de transporte, 
nomeadamente, nas regiões periféricas e 
ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 40
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.° 8

Projecto de parecer Alteração

8. Reconhece que os aeroportos regionais 
desempenham um papel fulcral no 
desenvolvimento das regiões periféricas ou 
ultraperiféricas pelo facto de aumentarem 
as ligações às plataformas de 
correspondência; considera ser 
particularmente útil a aplicação de soluções 
intermodais sempre que tal seja possível; 
considera que as ligações ferroviárias (de 
alta velocidade) entre aeroportos 
constituem uma solução ideal para ligar de 
forma sustentável os diferentes meios de 
transporte.

8. Reconhece que os aeroportos regionais 
desempenham um papel fulcral no 
desenvolvimento das regiões periféricas ou 
ultraperiféricas pelo facto de aumentarem 
as ligações às plataformas de 
correspondência; considera ser 
particularmente útil a aplicação de soluções 
intermodais sempre que tal seja possível, 
assim como a identificação de soluções 
financeiras inovadoras para facilitar a 
modernização desses aeroportos; 
considera que as ligações ferroviárias (de 
alta velocidade) entre aeroportos 
constituem uma solução ideal para ligar de 
forma sustentável os diferentes meios de 
transporte.

Or. ro
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Alteração 41
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.° 8-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-A. Exorta a Comissão a prosseguir a 
sua acção de forma coerente com o 
princípio da "co-modalidade" definido na 
revisão intercalar do Livro Branco da 
Comissão de 2001 sobre os Transportes, 
tendo em vista melhorar globalmente as 
ligações de transportes entre regiões, visto 
constituírem uma condição essencial para 
o seu desenvolvimento; assume esta 
posição por considerar que apenas existe 
um único sector dos transportes, ou uma 
única procura de serviços de transporte, e 
que o desafio que se coloca às políticas 
públicas consiste em criar condições 
equitativas para os diferentes modos de 
transporte, por forma a garantir que cada 
um possa contribuir com seus pontos 
fortes para o sistema no seu todo, já que o 
tratamento preferencial de um modo de 
transporte em relação a outro daria 
origem a desigualdades e ineficiências;

Or. cs

Alteração 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Projecto de parecer
N.° 8-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-A. Salienta a necessidade de uma acção 
de concertação e reflexão sobre as 
realidades específicas com que as regiões 
arquipelágicas se vêem confrontadas em 
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matéria de transporte.

Or. fr


