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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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. 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;

2. Observa que uma abordagem integrada em matéria de planeamento de infraestruturas, 
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; 

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

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;

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;

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;

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;
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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.


