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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o sector dos transportes é responsável por aproximadamente 27% 
das emissões de gases com efeito de estufa e que esta percentagem está em progressão,

B. Considerando que o Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 2007 aprovou o 
estabelecimento de um objectivo para a União Europeia que consiste em operar, até 
2020, uma redução das emissões de gases com efeito de estufa relativamente aos 
níveis de 1990 da ordem de 20%, ou de 30% em caso de acordo internacional, e que 
este objectivo não pode ser atingido sem que seja aplicada ao sector dos transportes 
uma estratégia coerente com este objectivo,

C. Considerando que as alterações climáticas são uma realidade que resulta 
essencialmente da actividade humana, que o desafio consiste em reunir todos os 
agentes implicados para fazer um esforço global e sustentável em prol do clima que 
combine medidas de prevenção, de atenuação e de adaptação e que as políticas 
previstas para tanto devem ser sectoriais e trans-sectoriais,

1. Lamenta a escassa atenção concedida ao sector dos transportes no Livro Branco da 
Comissão intitulado "Adaptação às alterações climáticas: Um quadro de acção 
europeu" (COM(2009)0147) e faz votos por que o próximo Livro Branco sobre uma 
futura política comum de transportes até 2020 se centre na integração, no sector dos 
transportes, da adaptação às alterações climáticas e da atenuação das respectivas 
repercussões;

2. Chama a atenção para a insuficiência dos recursos orçamentais disponibilizados para o 
financiamento das medidas exigidas pelas alterações climáticas; 

3. Convida a Comissão a propor, no quadro da sua segunda revisão das normas 
financeiras aplicáveis aos programas apoiados pela União Europeia, novas 
modalidades de financiamento e de investimento no domínio dos transportes, bem 
como instrumentos financeiros inovadores e integrados relativos à adaptação às 
alterações climáticas, que constituem uma condição essencial ao êxito das políticas 
europeias de transporte;

4. Sublinha que o esforço de adaptação do sector dos transportes face às alterações 
climáticas será particularmente gravoso e que são as empresas do sector a arcar, até 
agora, com as consequências desse esforço; considera, no entanto, que o esforço de 
adaptação do sector dos transportes e das suas empresas não pode ser simplesmente 
levado a cabo de forma autónoma, tendo nomeadamente em conta os desafios que 
representa para a competitividade do conjunto da economia europeia, devendo, por 
conseguinte, ser tido plenamente em conta na abordagem estratégica da adaptação, 
designadamente, por meio de acções destinadas a reforçar a resiliência do sector dos 
transportes; 
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5. É de opinião que as consequências económicas, sociais e financeiras da aplicação das 
medidas de luta contra as alterações climáticas no sector dos transportes continuam a 
ser insuficientemente conhecidas e antecipadas, à semelhança dos efeitos da 
reorganização deste sector (por exemplo, em consequência das transferências modais e 
das capacidades de transporte multimodais); sublinha que a Comissão deveria ampliar 
a recolha de dados relativos à evolução deste sector e definir os indicadores de 
vulnerabilidade e os métodos de intercâmbio de melhores práticas e experiências para 
as suas diferentes componentes (rodoviária, ferroviária, aérea e marítima);

6. Recorda a sua resolução, de 22 de Abril de 2009, relativa ao Livro Verde sobre o 
futuro da política das RTE-T, na qual se sublinha que as alterações climáticas e o 
desenvolvimento sustentável deveriam ser integrados na política de infra-estruturas 
para todos os modos de transporte, por forma a atingir os objectivos da UE em matéria 
de redução de emissões de CO2;

7. Considera oportuno que seja tomada em conta, na revisão do RTE- T, o facto de que 
os projectos devem poder adaptar-se e fazer face às consequências das alterações 
climáticas;

8. Salienta que a Comissão deveria avaliar a eficácia dos diferentes meios de transporte 
de mercadorias, bem como as formas de reforçar a intermodalidade entre os diferentes 
tipos de transporte urbanos, no contexto de um novo plano de mobilidade urbana 
sustentável na UE, alicerçado na adaptação das aglomerações aos efeitos das 
alterações climáticas;

9. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que elaborem uma política eficaz em prol 
da mobilidade urbana que reduza o congestionamento de trânsito e a poluição nos 
grandes aglomerados urbanos através do desenvolvimento dos transportes públicos, da 
plurimodalidade e da utilização de sistemas inteligentes de transporte; 

10. Aprova as acções propostas para reforçar a resiliência da infra-estrutura física; 
sublinha que estas acções devem cobrir não somente a construção, mas também a 
manutenção das infra-estruturas, nomeadamente de transportes, e solicita à Comissão
que incorpore, no programa de trabalho das agências comunitárias que operam no 
âmbito da segurança dos transportes, a necessidade de reavaliar as normas de 
segurança e as normas técnicas em função dos novos impactos climáticos;

11. Considera que as zonas montanhosas da União serão particularmente afectadas pelas 
alterações climáticas, que progridem com maior rapidez nestas regiões vulneráveis, 
com incidências sobre o emprego, a acessibilidade, a exploração dos solos, o turismo e 
as infra-estruturas que justificariam que, no presente Livro Branco, se tivessem 
previsto acções específicas para "reforçar a resiliência das zonas montanhosas"; 
sugere, por conseguinte, à Comissão que, à semelhança do que foi feito para as zonas 
costeiras e marinhas, elabore orientações comunitárias sobre a adaptação às alterações 
climáticas também para as zonas montanhosas, no contexto de uma política geral no 
tocante ao ordenamento do território face a este desafio, na sua qualidade de zonas 
geográficas particularmente sensíveis;

12. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que apliquem medidas específicas para 
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proteger as zonas litorais e o meio marinho, no respeito pela politica marítima comum, 
que aborda de uma forma integrada o transporte marítimo, a protecção do meio 
marinho e a gestão e o desenvolvimento das zonas costeiras;

13. Solicita à Comissão que invista na investigação e na inovação tendo em vista adaptar 
os transportes e respectivas infra-estruturas aos efeitos das alterações climáticas e 
condições meteorológicas extremas, especialmente nas zonas costeiras e marítimas, 
nas regiões montanhosas e nas zonas sísmicas, em articulação com investigação que 
vise reduzir os factores das alterações climáticas, incluindo programas de veículos 
verdes, sistemas de transporte inteligentes e sistemas de gestão de tráfego;

14. Exorta a Comissão e os Estados Membros a promoverem e a apoiarem uma 
planificação integrada a longo prazo no que respeita às infra-estruturas de transporte e 
energéticas e ao ordenamento do território;

15. Solicita à Comissão que envide esforços, com a maior urgência, para melhorar e 
conhecimento e a observação dos efeitos climáticos através da Agência Europeia do 
Ambiente, do Centro Comum de Investigação e do Observatório Europeu da Seca, 
recorrendo sempre que possível às novas tecnologias de observação por satélite e aos 
sistemas inteligentes de transporte;

16. Solicita designadamente à Comissão que preste especial atenção aos registos 
cartográficos e à avaliação dos efeitos nas zonas de montanha e nas zonas costeiras 
onde, segundo as previsões, o aumento da temperatura e do nível do mar é de molde a 
ter efeitos nefastos consideráveis para o sector turístico de que estas zonas dependem 
em muito e que, se necessário, proponha a adopção das medidas que se impõem;

17. Considera que, no tocante aos instrumentos e financiamentos, as acções propostas no 
Livro Branco são muito vagas; solicita à Comissão que privilegie, para todos os 
modos de transporte, modalidades de financiamento consentâneas com o princípio do 
"poluidor-pagador"; solicita, por conseguinte, à Comissão que complemente o 
financiamento para a adaptação às alterações climáticas, mobilizando os Fundos 
Estruturais e algumas das dotações do Plano de Relançamento da Economia Europeia 
e dando prioridade ao financiamento das soluções para os desafios colocados pelas 
alterações climáticas nas próximas Perspectivas Financeiras para o período após 2013, 
a fim de contribuir para a emergência de um crescimento "verde" e sustentável, bem 
como para a criação de postos de trabalho e o acompanhamento dos actores do sector 
dos transportes e do turismo graças à inovação e à investigação; salienta que todos os 
modos de transporte terão progressivamente de internalizar os respectivos custos 
externos ligados às alterações climáticas;

18. Salienta que as políticas de transporte deveriam ser melhor integradas noutros 
domínios de acção, nomeadamente a segurança energética, o abastecimento de água, o 
ordenamento do território, o urbanismo e a saúde pública, a fim de lograr uma 
abordagem sistémica da adaptação às alterações climáticas;

19. Considera que o grupo director para o impacto e a adaptação às alterações climáticas 
poderia prever a participação de deputados ao Parlamento Europeu que trabalham nas 
comissões parlamentares competentes do Parlamento Europeu (Comissão da 
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Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e 
Comissão dos Transportes e do Turismo, nomeadamente).

20. Sublinha que o Tratado de Lisboa autoriza a Comissão a adoptar medidas de apoio ou 
de coordenação no domínio do turismo; solicita à Comissão que proponha medidas e 
acções que permitam definir uma estratégia de adaptação específica para o sector do 
turismo (melhoria dos conhecimentos sobre os efeitos das alterações climáticas, 
política de prevenção dos riscos e a adaptação às alterações que estes provocam, 
informação destinada aos consumidores, etc.);

21. Insiste na necessidade de facultar uma informação acessível, detalhada e completa ao 
grande público e aos actores do sector dos transportes e do turismo sobre as causas e 
os efeitos das alterações climáticas, bem como sobre as modificações que esses efeitos 
podem implicar para os modos de vida e de deslocação, os modelos de viagens, a 
organização desses sectores, a construção e manutenção das infra-estruturas e 
respectivos custos de utilização, o ordenamento do território ou o aprovisionamento 
em recursos naturais;   salienta que é indispensável assegurar o financiamento 
adequado dessas campanhas de informação e contemplar a necessidade de adaptar as 
mensagens aos diversos Estados-Membros e às suas regiões.
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