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Alteração 1
Jean-Paul Besset

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 
considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes;

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar;
considera que o sistema de transportes da 
UE não deve favorecer o aumento do
tráfego mas deve sustentar um 
desenvolvimento regional equilibrado e a 
coesão territorial, e respeitar os objectivos 
de preservação da biodiversidade e de luta
contra as alterações climáticas;

Or. fr

Alteração 2
Juozas Imbrasas

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 
considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes;

1. Está convicto de que o sector dos 
transportes e mais especificamente as
infra-estruturas de transportes
influenciam o desenvolvimento 
económico e social dos países, o que 
constitui um incentivo para os governos 
de todos os países investirem neste sector;

assinala que existem grandes divergências 
em matéria de infra-estruturas de 
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transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 
considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes;

Or. lt

Alteração 3
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 
considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes;

1. Está convicto de que o sector dos 
transportes e mais especificamente as 
infra-estruturas de transportes 
influenciam o desenvolvimento 
económico e social dos países, o que 
constitui um incentivo para os governos 
de todos os países investirem neste sector;
assinala que existem grandes divergências 
em matéria de infra-estruturas de 
transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 
considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes;

Or. lt

Alteração 4
Vasilica Viorica Dăncilă
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Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 
considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes;

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar 
progressivamente, tendo em vista a 
criação de infra-estruturas de transportes 
adequadas em todo o território da União 
Europeia; considera que o sistema de 
transportes da UE deve sustentar um 
desenvolvimento regional equilibrado e a 
coesão territorial, o que conduzirá à criação 
de um espaço único europeu dos 
transportes;

Or. ro

Alteração 5
Patrice Tirolien

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 
considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes;

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais,
periféricas e ultraperiféricas, por outro, 
que cumpre mitigar; considera que o 
sistema de transportes da UE deve 
sustentar um desenvolvimento regional 
equilibrado e a coesão territorial, o que 
conduzirá à criação de um espaço único 
europeu dos transportes;

Or. fr
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Alteração 6
Nuno Teixeira

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 
considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes;

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 
considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes; recorda a 
importância dos instrumentos da política 
de transportes para a redução do défice de 
acessibilidades e posicionamento 
concorrencial das regiões ultraperiféricas, 
quer em termos de acesso ao mercado 
interno e mercado externo com os países 
vizinhos, quer em relação às próprias 
áreas interiores, através de uma aposta no 
potencial dos aeroportos regionais e das 
ligações marítimas intra-europeias e 
intereuropeias;

Or. pt

Alteração 7
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 

1. Assinala que existem grandes 
divergências em matéria de infra-estruturas 
de transportes e acessibilidade geográfica 
entre as zonas orientais e ocidentais da UE, 
por um lado, e entre as regiões centrais e 
periféricas, por outro, que cumpre mitigar; 
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considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes;

considera que o sistema de transportes da 
UE deve sustentar um desenvolvimento 
regional equilibrado e a coesão territorial, o 
que conduzirá à criação de um espaço 
único europeu dos transportes; salienta que 
um acesso facilitado e uma melhor 
dotação em infra-estruturas contribuirão
para reforçar a competitividade das 
regiões e, consequentemente, a 
competitividade da União Europeia no 
seu conjunto no mercado externo; 
considera que o estreitamento da
cooperação no sector dos transportes 
desempenhará um papel decisivo e 
permitirá a todas as regiões aumentar o 
seu poder económico e atrair mais 
investimentos directos;

Or. ro

Alteração 8
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Recorda que as acessibilidades 
assumem um papel central no contexto do 
desenvolvimento das regiões 
ultraperiféricas, obrigando muitas vezes 
nestas regiões à existência de uma rede 
interna e externa, complexa de serviços de 
transporte marítimo e aéreo, que criam 
difíceis condições de mobilidade e de 
acessibilidade das RUP, que não têm 
alternativa à circulação aérea ou 
marítima e que contam ainda com o 
agravamento do preço dos transportes que 
só por si leva a repercussões negativas em 
termos económicos e sociais;

Or. pt

Alteração 9
Oldřich Vlasák
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Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Entende que é necessário prestar 
mais atenção à utilização das infra-
estruturas de transportes (medida em 
volumes de tráfego) financiadas com 
fundos europeus; considera que, no 
futuro, deverão ser financiados com
fundos europeus não só os projectos 
novos ou os projectos de modernização de 
infra-estruturas de transportes, mas 
também as reparações das principais 
auto-estradas existentes que se encontrem 
em mau estado, estejam sujeitas a danos e 
acidentes frequentes e originem 
importantes estrangulamentos no sistema 
europeu de transportes;

Or. en

Alteração 10
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o papel que a 
política de coesão desempenha no 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transportes; relembra a falta de recursos 
financeiros em vários Estados-Membros; 
considera que são necessários novos 
instrumentos financeiros para o sector 
dos transportes; exorta os 
Estados-Membros a garantirem 
financiamento nacional suficiente nos seus 
planeamentos orçamentais, bem como 
capacidades suficientes de planeamento e 
execução de projectos;

2. Chama a atenção para o papel que a 
política de coesão desempenha no 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transportes; relembra a falta de recursos 
financeiros em vários Estados-Membros; 
exorta os Estados-Membros a garantirem 
financiamento nacional suficiente nos seus 
planeamentos orçamentais, bem como 
capacidades suficientes de planeamento e 
execução de projectos;

Or. en
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Alteração 11
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o papel que a 
política de coesão desempenha no 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transportes; relembra a falta de recursos 
financeiros em vários Estados-Membros; 
considera que são necessários novos 
instrumentos financeiros para o sector dos 
transportes; exorta os Estados-Membros a 
garantirem financiamento nacional 
suficiente nos seus planeamentos 
orçamentais, bem como capacidades 
suficientes de planeamento e execução de 
projectos;

2. Chama a atenção para o papel que a 
política de coesão desempenha no 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transportes; relembra a falta de recursos 
financeiros em vários Estados-Membros; 
considera que são necessários novos 
instrumentos financeiros para o sector dos 
transportes; exorta os Estados-Membros a 
garantirem financiamento nacional e 
regional suficiente nos seus planeamentos 
orçamentais, bem como capacidades 
suficientes de planeamento e execução de 
projectos;

Or. pt

Alteração 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o papel que a 
política de coesão desempenha no 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transportes; relembra a falta de recursos 
financeiros em vários Estados-Membros; 
considera que são necessários novos 
instrumentos financeiros para o sector dos 
transportes; exorta os Estados-Membros a 
garantirem financiamento nacional 
suficiente nos seus planeamentos 
orçamentais, bem como capacidades 
suficientes de planeamento e execução de 
projectos;

2. Chama a atenção para o papel que a 
política de coesão desempenha no 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transportes; relembra a falta de recursos 
financeiros em vários Estados-Membros; 
considera que são necessários novos 
instrumentos financeiros para o sector dos 
transportes que permitam não só a 
prestação de apoio a este sector mas 
também a realização da coesão territorial; 
exorta os Estados-Membros a garantirem 
financiamento nacional suficiente nos seus 
planeamentos orçamentais, bem como 
capacidades suficientes de planeamento e 
execução de projectos;
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Or. ro

Alteração 13
Georgios Stavrakakis

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o papel que a 
política de coesão desempenha no 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transportes; relembra a falta de recursos 
financeiros em vários Estados-Membros; 
considera que são necessários novos 
instrumentos financeiros para o sector dos 
transportes; exorta os Estados-Membros a 
garantirem financiamento nacional 
suficiente nos seus planeamentos 
orçamentais, bem como capacidades 
suficientes de planeamento e execução de 
projectos;

2. Chama a atenção para o papel que a 
política de coesão desempenha no 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transportes; relembra a falta de recursos
financeiros em vários Estados-Membros; 
considera que são necessários novos 
instrumentos financeiros para o sector dos 
transportes sem, no entanto, comprometer
os objectivos e os recursos da política de 
coesão; exorta os Estados-Membros a 
garantirem financiamento nacional 
suficiente nos seus planeamentos 
orçamentais, bem como capacidades 
suficientes de planeamento e execução de 
projectos;

Or. en

Alteração 14
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o papel que a 
política de coesão desempenha no 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transportes; relembra a falta de recursos 
financeiros em vários Estados-Membros; 
considera que são necessários novos 
instrumentos financeiros para o sector dos 
transportes; exorta os Estados-Membros a 
garantirem financiamento nacional 

2. Chama a atenção para o papel que a 
política de coesão desempenha no 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
transportes; relembra a falta de recursos 
financeiros em vários Estados-Membros; 
considera que são necessários novos 
instrumentos financeiros para o sector dos 
transportes; exorta os Estados-Membros a 
garantirem financiamento nacional 
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suficiente nos seus planeamentos 
orçamentais, bem como capacidades 
suficientes de planeamento e execução de 
projectos;

suficiente nos seus planeamentos 
orçamentais, bem como capacidades 
suficientes de planeamento e execução de 
projectos; insiste em que o aumento do
co-financiamento da União Europeia
para apoiar projectos de infra-estruturas 
de transportes nas regiões de 
convergência pode contribuir para
melhorar a absorção da ajuda europeia;

Or. ro

Alteração 15
Jean-Paul Besset

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Recorda a recomendação da
Comissão para que se utilize mais 
eficientemente o dinheiro da política de 
coesão e se dê prioridade aos projectos no 
sector dos transportes que aumentem a 
sustentabilidade e façam parte de 
estratégias integradas de transportes já 
existentes;

Or. en

Alteração 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Recorda que as redes de transportes 
desempenham um papel primordial nas
políticas de ordenamento do território; 
observa que as grandes infra-estruturas 
de transportes, como as linhas
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ferroviárias de alta velocidade,
contribuem para acabar com o isolamento 
dos territórios e constituem também uma 
alavanca importante para o 
desenvolvimento local em rede; salienta a 
importância da execução de projectos
concretos de territórios em torno do local 
de implantação destas grandes 
infra-estruturas, associando aos mesmos 
o maior número possível de parceiros
(autoridades locais, regionais e nacionais, 
actores privados, sociedade civil);

Or. fr

Alteração 17
Patrice Tirolien

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Recorda o papel essencial da política
regional no mecanismo de compensação
necessário para garantir um
desenvolvimento equilibrado dos 
transportes na Europa, assegurando 
investimentos em infra-estruturas nas 
regiões em função do seu nível de 
riqueza; destaca a importância de 
conservar o essencial dos financiamentos 
de infra-estruturas no seio da política de 
coesão;

Or. fr

Alteração 18
Zigmantas Balčytis

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

2-A. Solicita que se procure assegurar que 
os programas de cooperação interregional 
da União beneficiem de uma visibilidade e 
um financiamento adequados, visto que 
são parte integrante da política de coesão
da União, desempenham um papel
importante na execução da política da
União relativa às estratégias 
macrorregionais e ajudam os 
Estados-Membros da União a responder 
com eficácia aos desafios comuns, 
nomeadamente o de garantir melhores 
ligações de transportes;

Or. lt

Alteração 19
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Manifesta a sua discordância 
relativamente à criação da Facilidade 
"Interligar a Europa" tal como proposta; 
considera que a política de coesão é um
instrumento que deu provas para o
financiamento de projectos de infra-
estruturas nos Estados-Membros menos 
desenvolvidos da União Europeia; está 
persuadido de que o financiamento de 
projectos de infra-estruturas essenciais
deve continuar a ser antes de mais da
responsabilidade dos Estados-Membros, e 
mesmo do mercado, com a participação 
do sector privado;

Or. cs

Alteração 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Recorda que os serviços de transportes 
urbanos estão subordinados ao princípio da 
subsidiariedade; salienta, no entanto, que 
uma cooperação, coordenação e 
financiamento europeus permitiriam às 
autoridades locais enfrentarem os desafios 
com que se deparam; sublinha a 
importância da cooperação inter-regional 
e transfronteiriça no que diz respeito ao 
desenvolvimento de redes de transportes;

3. Recorda que os serviços de transportes 
urbanos estão subordinados ao princípio da 
subsidiariedade; salienta, no entanto, que 
uma cooperação, coordenação e 
financiamento europeus permitiriam às 
autoridades locais enfrentarem os desafios 
com que se deparam, promovendo um
crescimento inclusivo e uma melhor
coesão social através de um planeamento 
integrado dos transportes urbanos, 
periurbanos e rurais;

Or. fr

Alteração 21
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Recorda que os serviços de transportes 
urbanos estão subordinados ao princípio da 
subsidiariedade; salienta, no entanto, que 
uma cooperação, coordenação e 
financiamento europeus permitiriam às 
autoridades locais enfrentarem os desafios 
com que se deparam; sublinha a 
importância da cooperação inter-regional e 
transfronteiriça no que diz respeito ao 
desenvolvimento de redes de transportes;

3. Recorda que os serviços de transportes 
urbanos estão subordinados ao princípio da 
subsidiariedade; salienta, no entanto, que 
uma cooperação, coordenação e 
financiamento europeus permitiriam às 
autoridades locais enfrentarem os desafios 
com que se deparam; sublinha a 
importância da cooperação inter-regional e 
transfronteiriça no que diz respeito ao 
desenvolvimento de redes de transportes;
exorta à elaboração de soluções que 
permitam reduzir o consumo de 
combustível no transporte local, mediante
a utilização das novas tecnologias 
inteligentes e limpas;

Or. ro
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Alteração 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Considera que as macrorregiões e as
estratégias a favor do seu 
desenvolvimento podem desempenhar um 
papel mais activo na aplicação de uma
política de transportes coerente, eficaz e 
sustentável;

Or. bg

Alteração 23
Patrice Tirolien

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Recorda a necessidade de difundir as 
"boas práticas" em matéria de 
transportes, de modo a incentivar uma
abordagem inovadora e sustentável dos
transportes em meio urbano, periurbano e 
rural;

Or. fr

Alteração 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Recorda a importância de elaborar, 
planificar e pôr em prática estratégias 
conjuntas a nível transfronteiras em
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matéria de infra-estruturas de transportes, 
quer se trate dos grandes corredores de 
transporte de mercadorias e redes 
transeuropeias de transportes, quer se 
trate apenas do planeamento regional, 
local e urbano dos transportes em função
dos centros populacionais; destaca, neste 
contexto, a importância da Cooperação
Territorial Europeia para assegurar essas
estratégias coordenadas, e a urgência de 
certos investimentos transfronteiriços; 
solicita que toda e qualquer coordenação
macrorregional inclua na sua estratégia
uma reflexão aprofundada sobre a 
integração dos transportes para se
alcançar uma verdadeira coesão social e 
territorial;

Or. fr

Alteração 25
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Entende que uma rede de transportes 
eficaz na Europa requer importantes 
esforços financeiros, devendo por isso ser 
disponibilizadas para o efeito fontes de 
financiamento diversificadas, tanto 
públicas como privadas; convida, neste 
contexto, a que se dê ênfase à importância 
das parcerias público-privadas; considera 
que o BEI deve ter uma maior 
participação no financiamento das 
infra-estruturas RTE-T;

Or. ro

Alteração 26
Petru Constantin Luhan
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Projecto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-B. Salienta que os cidadãos e as 
empresas da União Europeia beneficiam
directamente da criação de um espaço 
europeu único dos transportes que 
permita reduzir o tempo e os recursos 
consagrados ao transporte de mercadorias 
e de passageiros, bem como assegurar
uma integração mais profunda dos 
mercados;

Or. ro

Alteração 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Nota que as cidades são afectadas em 
grande medida pelo congestionamento do 
tráfego e pela poluição atmosférica e 
sonora; neste contexto, está convicto de 
que as cidades podem contribuir de forma 
significativa para a luta contra as alterações 
climáticas através de sistemas inteligentes 
de transportes públicos urbanos e da 
planificação sustentável dos bairros de 
habitação, incluindo a construção de pistas 
para ciclistas; apela à melhoria dos acordos 
em matéria de transportes entre as cidades 
e as áreas rurais;

4. Nota que as áreas urbanas são afectadas 
em grande medida pelo congestionamento 
do tráfego e pela poluição atmosférica e 
sonora; neste contexto, está convicto de 
que estas áreas podem contribuir de forma 
significativa para a luta contra as alterações 
climáticas através de sistemas inteligentes 
de transportes públicos urbanos e da 
planificação sustentável dos bairros de 
habitação, incluindo a construção de pistas 
para ciclistas; apela à melhoria dos acordos 
em matéria de transportes entre as áreas 
urbanas, periurbanas e rurais;

Or. fr

Alteração 28
Richard Seeber
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Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Nota que as cidades são afectadas em 
grande medida pelo congestionamento do 
tráfego e pela poluição atmosférica e 
sonora; neste contexto, está convicto de 
que as cidades podem contribuir de forma 
significativa para a luta contra as alterações 
climáticas através de sistemas inteligentes 
de transportes públicos urbanos e da 
planificação sustentável dos bairros de 
habitação, incluindo a construção de pistas 
para ciclistas; apela à melhoria dos acordos 
em matéria de transportes entre as cidades 
e as áreas rurais;

4. Nota que as cidades são afectadas em 
grande medida pelo congestionamento do 
tráfego e pela poluição atmosférica e 
sonora; neste contexto, está convicto de 
que as cidades podem contribuir de forma 
significativa para a luta contra as alterações 
climáticas através de sistemas inteligentes 
de transportes públicos urbanos e da 
planificação sustentável dos bairros de 
habitação, incluindo a construção de pistas 
para ciclistas; apela à melhoria dos acordos 
em matéria de transportes entre as cidades 
e as áreas rurais; considera que é 
conveniente atribuir uma importância 
especial à protecção do ambiente e da 
saúde, que supere os interesses do
mercado interno;

Or. de

Alteração 29
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Nota que as cidades são afectadas em 
grande medida pelo congestionamento do 
tráfego e pela poluição atmosférica e 
sonora; neste contexto, está convicto de 
que as cidades podem contribuir de forma 
significativa para a luta contra as alterações 
climáticas através de sistemas inteligentes 
de transportes públicos urbanos e da 
planificação sustentável dos bairros de 
habitação, incluindo a construção de pistas 
para ciclistas; apela à melhoria dos acordos 
em matéria de transportes entre as cidades 
e as áreas rurais;

4. Nota que as cidades são afectadas em 
grande medida pelo congestionamento do 
tráfego e pela poluição atmosférica e 
sonora; neste contexto, está convicto de 
que as cidades podem contribuir de forma 
significativa para a luta contra as alterações 
climáticas através de sistemas inteligentes 
de transportes públicos urbanos e da 
planificação sustentável dos bairros de 
habitação, incluindo a construção de pistas 
para ciclistas; apela à melhoria dos acordos 
em matéria de transportes entre as cidades 
e as áreas rurais; recorda que o 
congestionamento rodoviário nas áreas 
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urbanas e periurbanas faz aumentar os 
custos do consumo de combustíveis e as 
emissões poluentes;

Or. ro

Alteração 30
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Retoma a problemática do combate 
às alterações climáticas, em particular, a 
questão relativa à directiva que visa 
integrar no regime comunitário de 
comércio de licenças de emissão as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes da aviação civil, bem como a 
sua previsível extensão ao sector do 
transporte marítimo, que podem implicar 
o aumento dos custos directos e indirectos 
associados ao sector dos transportes, 
determinante para o fluxo de pessoas e de 
mercadorias nas RUP;

Or. pt

Alteração 31
Georgios Stavrakakis

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Salienta as necessidades específicas 
das ilhas no que respeita à existência de
ligações efectivas ao continente e à
aplicação do princípio do "equivalente-
transporte", as especificidades das regiões 
ultraperiféricas e a importância crucial do
transporte marítimo de curta distância e 
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das vias navegáveis interiores como áreas 
em que existe um potencial inexplorado 
para o desenvolvimento subsequente do 
mercado interno e para a concretização 
dos objectivos da política de coesão;

Or. en

Alteração 32
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Considera que importa elaborar
planos de emergência para o transporte
inter-regional de pessoas e mercadorias 
em situação de crise resultante de uma 
catástrofe natural;

Or. ro

Alteração 33
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Considera que a transformação dos 
portos em verdadeiras placas giratórias de 
co-modalidade, permitindo a passagem de 
um meio de transporte terrestre para um
meio de transporte aquático, levará ao 
aparecimento de plataformas económicas 
regionais, que, para além das suas 
funções logísticas, passarão a constituir 
na sua região o lugar ideal para a 
implantação de empresas e indústrias que 
desejem permanecer perto do mercado e 
dos corredores europeus de transporte
marítimo;
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Or. ro

Alteração 34
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-B. Salienta que o potencial do
transporte por vias navegáveis interiores 
não está totalmente explorado e que estas
últimas terão um papel cada vez mais 
importante a desempenhar para ligar os 
mares e regiões europeus, bem como para 
contribuir para o desenvolvimento das 
regiões interiores;

Or. ro

Alteração 35
Vilja Savisaar-Toomast

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Faz notar que o sector dos 
transportes marítimos desempenha um 
papel importante na ligação entre as 
regiões orientais e ocidentais e entre as 
regiões centrais e periféricas da UE; pede 
que se assegure que na execução das 
iniciativas a favor da redução das 
emissões (gases com efeito de estufa, 
enxofre, etc.) se evite o recurso à 
transferência modal, visto que isso 
representaria um retrocesso;

Or. en
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Alteração 36
Patrice Tirolien

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Sublinha a necessidade de reforçar o
princípio de "continuidade territorial" 
nomeadamente a favor das regiões 
insulares, montanhosas e ultraperiféricas,
adoptando a legislação comunitária e 
aumentando o esforço financeiro
destinado a essas regiões a fim de 
diminuir o seu isolamento;

Or. fr


