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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

A. Considerando que a mobilidade e o acesso aos transportes são factores vitais para o 
desenvolvimento urbano, em particular, em zonas de privações múltiplas, e que os 
transportes podem ter um importante impacto sobre o desenvolvimento regional e a 
economia, o ambiente e a prosperidade duma área urbana e dos respectivos cidadãos,

B. Considerando que as zonas urbanas são o local privilegiados dos nós de comunicação 
(nomeadamente das Redes Transeuropeias de Transportes - RTE-T) e “hubs” intermodais, 
a mobilidade urbana desempenha um papel primordial no bom funcionamento destes 
pontos estratégicos, tanto para assegurar funções de carga e descarga como de ligação 
intermodal,

C. Considerando que - para além dos objectivos ambientais, de fluxo do tráfego e de 
rendimento energético - o melhor rendimento dos transportes, em termos gerais, constitui 
um elemento determinante da estratégia UE 2020, em particular, nas zonas urbanas - onde 
vivem cerca de 75% dos cidadãos europeus e que afectam 85% do PIB da União,

1. Realça a importância de uma rede de transportes eficaz, segura, abordável e favorável ao 
ambiente para a execução de uma regeneração urbana sustentável e salienta que o 
planeamento urbano e regional também constitui um elemento essencial neste contexto, 
como pré-condição de base dum sistema de transportes sustentável e que funcione bem;

2. Salienta o papel de apoio que a política de coesão, os Fundos Estruturais e o Fundo de 
Coesão podem desempenhar para promover a mobilidade urbana; chama a atenção da 
Comissão para a importância de assegurar que as zonas urbanas de todas as regiões da UE 
possam beneficiar de tal apoio, já que a intensidade dos problemas específicos das zonas 
urbanas não está apenas correlacionada com o PIB;

3. Reitera o seu apoio aos princípios enunciados na resolução do PE relativa a um Plano de 
Acção para a Mobilidade Urbana (2008/2217(INI)) e insta à aplicação das 20 medidas 
propostas pela Comissão no âmbito do Plano de Acção para a Mobilidade Urbana 
(COM(2009)490);

4. Recorda que os transportes urbanos estão subordinados ao princípio da subsidiariedade; 
salienta, no entanto, que uma cooperação, coordenação e financiamento europeus 
permitiriam às autoridades locais enfrentar os desafios com que se deparam, em particular, 
os relativos aos transportes;

5. Solicita à Comissão - no respeito do princípio da subsidiariedade e tendo em conta as 
diferenças e especificidades das zonas urbanas - que faça esforços no sentido duma 
melhor coordenação das políticas dos transportes e da coesão à escala urbana, em 
colaboração com os Estados e regiões mas também com os agentes locais, tendo em conta 
os objectivos de inserção social, de segurança, de competitividade e de ambiente; reitera o 
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seu pedido no sentido de que a aplicação de tal abordagem integrada tenha carácter 
obrigatório na programação e na escolha dos projectos a apoiar a título dos Fundos 
Estruturais e do Fundo de Coesão;

6. Regozija-se com a vontade manifestada pela Comissão - no 5.º Relatório sobre a Coesão 
Económica, Social e Territorial - de criar um programa urbano ambicioso e tomar melhor 
em conta as zonas urbanas na política de coesão;

7. Apoia convictamente a utilização e promoção de planos de mobilidade urbana sustentável 
integrados (planos de deslocação urbana), incluindo planos de logística urbana de 
mercadorias e serviços; insta a Comissão a publicar recomendações e documentos de 
orientação com vista à elaboração destes planos - abrangendo, nomeadamente, o 
desenvolvimento das infra-estruturas de circulação não motorizada (pistas para bicicletas, 
zonas pedonais, etc.) plenamente integradas nos transportes públicos, a melhoria do 
ordenamento urbano e ligações regulares para as áreas circundantes e rurais - e tendo em 
conta critérios-chave como a segurança, a qualidade de vida dos residentes, o ambiente e a 
eficácia económica; propõe que o financiamento da UE em matéria de transportes urbanos 
seja condicionado à existência desses planos;

8. Recorda a necessidade de integrar nos planos de mobilidade urbana estratégias de 
segurança rodoviária que tenham em conta especialmente os utilizadores mais 
vulneráveis; 

9. Considera os sistemas integrados de emissão de bilhetes - a nível urbano, interurbano e 
regional - que são vitais para a mobilidade urbana e solicita à Comissão que promova as 
melhores práticas no que respeita aos regimes existentes na União e que apresente 
medidas concretas, se for caso disso;

10. Realça a importância das cadeias de mobilidade intermodal e de transportes públicos 
acessíveis, de qualidade e sustentáveis para as áreas urbanas e suburbanas, aglomerações e 
áreas rurais adjacentes, como parte da resposta à expansão das zonas construídas, bem 
como para os bairros desfavorecidos e as pessoas com mobilidade reduzida, e solicita à 
Comissão e aos Estados-Membros que promovam o intercâmbio de melhores práticas 
neste domínio;

11. Apoia, neste sentido, medidas para promover meios de transporte público urbano mais 
sustentáveis - como os sistemas ferroviários de metropolitano, o eléctrico e veículos com 
baixas emissões de CO2 - bem como outros meios de transporte saudáveis e não 
motorizados, como a bicicleta; exorta as autoridades locais e regionais a renovarem as 
frotas urbanas com veículos e meios mais favoráveis ao ambiente;

12. Salienta que a utilização de barcos fluviais rápidos e ecológicos pode dar um contributo
importante para a redução da pegada ecológica dos transportes urbanos e solicita à 
Comissão e aos Estados-Membros que promovam o intercâmbio de melhores práticas a 
este respeito;

13. Salienta que a densidade das zonas urbanas as torna nas áreas mais expostas e mais 
“produtoras” de congestionamentos e de poluição atmosférica e sonora; convida a 
Comissão a promover meios de transporte colectivos e alternativos ao automóvel nestas 
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zonas;

14. Solicita à Comissão que assegure a aplicação operacional da Carta de Leipzig sobre as 
Cidades Europeias Sustentáveis e mantenha o PE informado a esse respeito;

15. Sublinha a importância vital das infra-estruturas de transportes sustentáveis para as 
regiões e cidades da Europa, e solicita à Comissão que preveja soluções de financiamento 
inovadoras para o desenvolvimento das mesmas através de projectos-piloto e do 
desenvolvimento de redes como o projecto “SmartCities”, sem colocar em desvantagem 
as ligações para as áreas rurais;

16. Salienta que o papel primordial dos transportes colectivos relativamente à coesão social 
deve ser tido em conta nas políticas de investimento, de tarifação e de obrigações de 
serviço público que afectam especificamente estes transportes, a fim de defender a 
igualdade de acesso ao emprego, à educação e à cultura e evitar a constituição de guetos 
urbanos;

17. Solicita à Comissão que - aquando da próxima revisão transversal da regulamentação 
sobre os direitos dos passageiros - dê uma atenção especial aos grupos de pessoas com 
mobilidade reduzida e à participação das associações de cidadãos pertinentes;

18. Considera que a crise económica deve ser usada como uma oportunidade para centrar a 
política de transportes em modos de transporte inovadores e ecológicos, bem como em 
sistemas interoperáveis de transporte inteligentes; neste sentido, apoia as iniciativas 
CIVITAS e “Pactos dos Alcaides” e pede à Comissão que assegure que ambas as 
iniciativas serão actualizadas de forma a incluírem, no futuro, medidas para melhorar a 
governação dos transportes urbanos e interurbanos; salienta que a aplicação de sistemas de 
transporte inteligentes (STI) dará uma contribuição significativa para melhorar a 
eficiência energética e a segurança do sector dos transportes e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que garantam uma implantação coordenada e efectiva dos STI no 
conjunto da UE e, em particular, nas áreas urbanas;

19. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a investirem em STI que proporcionem 
serviços inovadores relacionados com diferentes meios de transporte, a gestão do tráfego e 
redes de transporte mais coordenadas e mais “inteligentes”;

20. Está convicto que a política de coesão tem um grande impacto quando assume uma 
abordagem integrada, incluindo aspectos como os transportes (co-modalidade), o uso da 
terra e a protecção da natureza, a protecção do clima, a redução do ruído e a eficiência 
energética;

21. Sublinha o potencial dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão para completar o 
programa das RTE-T - em particular, nas zonas urbanas - mas lamenta a falta de 
coordenação entre a política de coesão e a política dos transportes; apela aos 
Estados-Membros para que façam uma maior utilização dos recursos disponíveis; lamenta 
a falta de clareza e de informação sobre a implementação de projectos em curso.

22. Considera que as cidades são os nós principais das RTE-T e que são fundamentais para a 
coesão territorial, económica e social, tal como reconhece o artigo 170.º do TFUE; pede à 



PE450.692v02-00 6/7 AD\850400PT.doc

PT

Comissão que, aquando da próxima revisão das RTE-T, estabeleça de forma clara a 
relação destas cidades-nós com os correspondentes portos, aeroportos e plataformas 
logísticas;

23. Pede à Comissão que use fórmulas inovadoras e realmente eficazes no financiamento de 
infra-estruturas e sistemas de transporte (bónus europeus, “regra de ouro”, etc.) e reitera o 
seu pedido no sentido de aumentar o orçamento das RTE-T.
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