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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O conjunto de propostas relativas ao Programa-Quadro Horizonte 2020, elaborado em total 
conformidade com a Comunicação da Comissão intitulada "Um orçamento para a Europa 
2020", apoia plenamente a Estratégia Europa 2020, a qual considerou a investigação e a 
inovação como fatores fundamentais para atingir os objetivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. Este conjunto é constituído por propostas relativas a:

1) um Programa-Quadro Horizonte 2020 (Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
– "TFUE");
2) um conjunto único de regras de participação e difusão (TFUE);
3) um programa específico único para a execução do Programa-Quadro Horizonte 2020 
(TFUE) e
4) uma proposta única relativa às partes do Programa-Quadro Horizonte 2020 
correspondentes ao Tratado Euratom.

O contexto político geral e os antecedentes das presentes propostas legislativas são 
apresentados numa Comunicação da Comissão adotada conjuntamente, que aborda uma série 
de questões transversais importantes, como a simplificação e a forma como foi reforçada a 
abordagem relativa à inovação.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 contribui diretamente para enfrentar os grandes desafios 
societais identificados na Estratégia Europa 2020 e nas suas iniciativas emblemáticas.
Contribuirá igualmente para a criação de liderança industrial na União. Permitirá também 
reforçar a excelência da base científica, que é um fator essencial para a sustentabilidade, a 
prosperidade e o bem-estar a longo prazo dos cidadãos da Europa. Para atingir estes objetivos, 
as propostas incluem uma gama completa de medidas de apoio que são integradas em todos 
os níveis do ciclo da investigação e da inovação. Por conseguinte, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 reúne e reforça as atividades atualmente financiadas no âmbito do 7.º 
Programa-Quadro de Investigação, das componentes de inovação do Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação e do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. As propostas 
foram também concebidas para proporcionar aos participantes uma estrutura 
consideravelmente simplificada.

Programa-quadro e programa específico

Foram submetidos dois documentos à apreciação da Comissão TRAN: o Regulamento 
COM(2011)0809, no âmbito do processo de codecisão, e o documento COM(2011)0811, no 
âmbito do processo de consulta. Uma vez que o processo de consulta confere ao Parlamento 
Europeu apenas um papel limitado – sem a possibilidade proceder a uma verdadeira 
negociação do conteúdo com o Conselho –, a relatora optou por centrar a ação da Comissão 
TRAN no programa-quadro e, eventualmente, introduzir aspetos importantes do programa 
específico no programa-quadro. A Comissão ITRE indicou que poderia seguir a mesma 
abordagem.
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A relatora do presente parecer decidiu concentrar o seu trabalho unicamente na parte relativa 
aos transportes, já que se trata do parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo. No 
programa Horizonte 2020, a dimensão dos transportes é abordada na perspetiva dos 
transportes verdes, inteligentes e integrados. A relatora procurou seguir esta orientação, 
ajustando-a, contudo, à posição expressa pela Comissão dos Transportes e do Turismo em 
relatórios precedentes.

Nesta ótica, a relatora insistiu nos aspetos essenciais da política dos transportes, tais como o 
abastecimento energético da UE, a diversificação das fontes de energia para os transportes e o 
impacto destes últimos no ambiente.

Por outro lado, num contexto de forte concorrência económica à escala mundial no setor dos 
transportes, a relatora recordou a importância de manter e acentuar o desenvolvimento e a 
inovação da União Europeia neste setor, a fim de relançar o crescimento e de criar empregos.

Além disso, dada a evolução da demografia na Europa e a mudança dos modos de vida e 
tendo em conta a vontade de dispor de um mercado interno eficaz e competitivo, o relatório 
coloca a tónica na qualidade dos sistemas de transporte, que devem ser multimodais, e recorda 
o grande desafio que a mobilidade nas zonas urbanas representa. Para o efeito, há que 
incentivar a criação de uma comunidade do conhecimento e da inovação para a mobilidade
urbana.

Por último, a relatora procurou reiterar o papel social essencial desempenhado pelos 
transportes, nomeadamente em relação aos mais vulneráveis, e o facto de que um bom 
planeamento dos transportes permite assegurar a coesão territorial e lutar contra as 
desigualdades.

Horizonte 2020 e o Mecanismo "Interligar a Europa" (MIE)

O programa Horizonte 2020 e o Mecanismo Interligar a Europa – a outra intervenção 
importante a título do orçamento da UE para o setor dos transportes – devem ser coordenados 
de forma a garantir a complementaridade e a evitar eventuais sobreposições. É também 
importante que a coordenação entre o MIE e o programa Horizonte 2020 garanta a não 
interrupção da cadeia de investigação e inovação que visa a implementação de infraestruturas.
Esta questão é particularmente crucial numa altura em que os avanços tecnológicos 
significativos a nível dos transportes, da energia e das TIC serão necessários para ajudar a UE 
a cumprir os ambiciosos objetivos definidos na estratégia Europa 2020.

Há que salientar que todo o apoio às atividades de investigação e inovação através de 
instrumentos financeiros será fornecido através dos instrumentos financeiros relacionados 
com o programa Horizonte 2020.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objetivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como fatores 
determinantes da prosperidade social e 
económica e da sustentabilidade ambiental 
e que definiu para si própria o objetivo de 
aumentar as despesas em investigação e 
desenvolvimento com vista a atingir 3% do 
produto interno bruto (PIB) até 2020, 
elaborando simultaneamente um indicador 
relativo à intensidade da inovação. Neste 
contexto, a iniciativa emblemática União 
da Inovação estabelece uma abordagem 
estratégica e integrada no domínio da 
investigação e inovação, definindo o 
quadro e os objetivos para os quais deverá 
contribuir o futuro financiamento da União 
neste domínio. A investigação e inovação 
são também fatores essenciais para outras 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
Europa 2020, nomeadamente as iniciativas 
«Uma Europa eficiente em termos de 
recursos», «Uma política industrial para a 
era de globalização» e a «Agenda Digital 
para a Europa». Além disso, com vista à 
prossecução dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020 relacionados com a 
investigação e inovação, a política de 
coesão tem um papel fundamental a 
desempenhar ao reforçar a capacidade e ao 
proporcionar «uma escada de excelência».

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objetivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como fatores 
determinantes da prosperidade social e 
económica e da sustentabilidade ambiental 
e que definiu para si própria o objetivo de 
aumentar as despesas em investigação e 
desenvolvimento com vista a atingir 3% do 
produto interno bruto (PIB) até 2020, 
elaborando simultaneamente um indicador 
relativo à intensidade da inovação. Neste 
contexto, a iniciativa emblemática União 
da Inovação estabelece uma abordagem 
estratégica e integrada no domínio da 
investigação e inovação, definindo o 
quadro e os objetivos para os quais deverá 
contribuir o futuro financiamento da União 
neste domínio. A investigação e inovação 
são também fatores essenciais para outras 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
Europa 2020, nomeadamente as iniciativas 
«Uma Europa eficiente em termos de 
recursos», «Uma política industrial para a 
era de globalização» e a «Agenda Digital 
para a Europa». Além disso, com vista à 
prossecução dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020 relacionados com a 
investigação e inovação, a política de 
coesão tem um papel fundamental a 
desempenhar ao reforçar a capacidade e ao 
proporcionar «uma escada de excelência».
Deverá ter-se em conta os diferentes 
níveis de desenvolvimento das regiões e o 
investimento realizado em investigação e 
inovação, apoiando com ações e ou 
programas específicos as regiões mais 
distantes das metas definidas pela 
Estratégia UE2020;
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Justificação

Os diferentes níveis de desenvolvimento das regiões europeias, nomeadamente em termos de 
inovação e investigação, fazem com que certas regiões estejam longe de alcançar as metas da 
Estratégia UE2020. Por isso, certas regiões de acordo com os seus níveis de investimento em 
investigação e inovação deverão ser apoiadas com ações específicas para reduzir o seu 
afastamento aos objetivos UE2020.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No Livro Branco «Roteiro do 
espaço único europeu dos transportes –
Rumo a um sistema de transportes 
competitivo e económico em recursos»1, a 
Comissão considera que a política de 
investigação e inovação em matéria de 
transporte deveria prestar um apoio 
crescente e coerente ao desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras no intuito de 
transformar o sistema de transportes 
europeu num sistema moderno, eficiente e 
acessível. O Livro Branco estabelece o 
objetivo de reduzir as emissões de gás com 
efeito de estufa em 60 % até 2050 com 
relação ao nível de 1990.
__________________
1 COM (2011)0144.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, os transportes, 



AD\913053PT.doc 7/32 PE491.273v02-00

PT

competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

o ambiente, a competitividade e as PME, a 
segurança interna, a cultura e meios de 
comunicação e os fundos da política de 
coesão e da política de desenvolvimento 
rural e o "Mecanismo Interligar a 
Europa" que podem especificamente 
contribuir para reforçar as capacidades 
nacionais e regionais de investigação e 
inovação no contexto de estratégias 
nacionais e regionais de especialização 
inteligente.

Justificação

A interligação do Programa-Quadro Horizonte 2020 e o CEF é essencial, uma vez que para 
se alcançar os objetivos do Livro Branco dos Transportes, é essencial apostar em transportes 
inteligentes e ecológicos, só possível através do financiamento na área dos transportes em 
inovação e investigação

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e fundos do setor 
privado no âmbito de parcerias público-
privadas em domínios essenciais em que as 
atividades de investigação e inovação 
possam contribuir para os objetivos mais 
vastos de competitividade da União e para 
enfrentar os desafios societais. As parcerias 
público-privadas sob a forma de iniciativas 
tecnológicas conjuntas criadas ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia de 
atividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007 a 2013) podem 
continuar a utilizar estruturas mais 
adaptadas aos fins em vista.

(29) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e fundos do setor 
privado no âmbito de parcerias público-
privadas em domínios essenciais em que as 
atividades de investigação e inovação 
possam contribuir para os objetivos mais 
vastos de competitividade da União e para 
enfrentar os desafios societais. As parcerias 
público-privadas sob a forma de iniciativas 
tecnológicas conjuntas criadas ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia de 
atividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007 a 2013) podem 
continuar a utilizar estruturas mais 
adaptadas aos fins em vista, podendo ser 
novamente estabelecidas.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo, através da redução da clivagem no 
domínio da investigação e inovação nas 
regiões menos desenvolvidas da UE, com 
ações e programas de apoio específicos.

Justificação

Inserção no artigo intitulado Valor acrescentado Europeu uma referência já inscrita no 
considerado, mas que deve fazer parte do regulamento. Deve haver uma atenção especial
sobre os diferentes níveis de desenvolvimento, em termos de investimento em inovação e 
investigação.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) Tenham ligações económicas e 
geográficas estreitas com a União;

(iii) Tenham ligações económicas e 
geográficas estreitas com a União ou 
mantenham relações históricas e culturais 
privilegiadas com Estados-Membros da 
União;
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais. A neutralidade tecnológica é uma 
condição prévia absolutamente 
fundamental para uma política de 
inovação eficaz.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais, o 
Mecanismo Interligar a Europa e os 
programas e medidas específicos de apoio 
e compensação ao abrigo da política 
regional e de Coesão.

Justificação

A importância de existir uma complementaridade, para efeitos de coerência e de eficiência, 
entre o Programa Horizonte 2020 e os programas de financiamento da UE, nomeadamente o 
CEF, os fundos estruturais, os quais não podem esquecer também os programas e medidas 
específicos.

Alteração 9
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As parcerias público-privadas 
disponibilizam os fundos públicos através 
de processos transparentes e, a fim de 
permitir uma maior flexibilidade, podem 
ser concedidos, se for caso disso, por meio 
de convites à apresentação de propostas 
concorrenciais ou por uma atribuição 
direta.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Conformidade com as prioridades 
políticas da União;

Alteração 11

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia;

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima, turismo sustentável e 
bioeconomia;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras» também 

O objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras» também 
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inclui uma atividade destinada a abordar a 
clivagem no domínio da investigação e 
inovação com medidas específicas que 
visam libertar a excelência em regiões 
menos desenvolvidas da União.

inclui uma atividade destinada a abordar a 
clivagem no domínio da investigação e 
inovação com medidas específicas que 
visam libertar a excelência em regiões 
menos desenvolvidas da União, 
nomeadamente nas Regiões 
Ultraperiféricas, de acordo com as suas 
características específicas inscritas nos 
artigos 174, 349 e 355, TFUE.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 2 – ponto 1 – subponto 1.3.3 – alínea e) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Aplicação da conceção e do 
desenvolvimento de tecnologias 
convergentes a fim de criar novas 
oportunidades comerciais, incluindo a 
preservação dos materiais com valor 
histórico ou cultural.

Aplicação da conceção e desenvolvimento 
de tecnologias convergentes a fim de criar 
novas oportunidades empresariais, 
incluindo a preservação do património e 
dos materiais europeus com valor histórico 
ou cultural, assim como a melhoria das 
redes de destinos de turismo ecológico e 
de turismo sustentável no domínio do 
património histórico, cultural, industrial e 
natural.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 3 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima, turismo sustentável e 
bioeconomia

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) O objetivo é melhorar as ligações em 
rede e a partilha de informações no 
âmbito das potencialidades em matéria de 
turismo ecológico e sustentável, 
protegendo assim melhor o património 
cultural, histórico, industrial e natural.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Acelerar este processo exigirá uma 
abordagem estratégica a nível da União, 
que abrange desde o abastecimento de 
energia, a procura e a utilização em 
edifícios, serviços, transportes e as cadeias 
de valor industriais. Implica o alinhamento 
dos recursos em toda a União, incluindo os 
fundos da política de coesão, 
nomeadamente através das estratégias 
nacionais e regionais para a especialização 
inteligente, regimes de comércio de 
licenças de emissão (RCLE), contratos 
públicos e outros mecanismos de
financiamento. Exigirá também políticas de 
regulamentação e implantação em matéria 
de fontes de energia renováveis e de 
eficiência energética, assistência técnica 
adaptada às necessidades e 
desenvolvimento de capacidades para 
eliminar os obstáculos não tecnológicos.

Acelerar este processo exigirá uma 
abordagem estratégica a nível da União, 
que abrange desde o abastecimento de 
energia, a procura e a utilização em 
edifícios, serviços, transportes e as cadeias 
de valor industriais. Implica o alinhamento 
dos recursos em toda a União, incluindo os 
fundos da política de coesão, 
nomeadamente através das estratégias 
nacionais e regionais para a especialização 
inteligente, regimes de comércio de 
licenças de emissão (RCLE), contratos 
públicos e outros mecanismos de 
financiamento. Exigirá também políticas de 
regulamentação e implantação em matéria 
de fontes de energia renováveis e de 
eficiência energética, assistência técnica 
adaptada às necessidades e 
desenvolvimento de capacidades para 
eliminar os obstáculos não tecnológicos.
No que respeita às Regiões 
Ultraperiféricas, deve ser equacionado a 
possibilidade de incentivos ao 
desenvolvimento de energias renováveis, 
tirando partido do seu potencial em 
termos de fontes de energia alternativas e 
reduzindo a sua dependência face a 
combustíveis fósseis.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 3 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados

4. Transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados e mobilidade

Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 3 – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos, da economia e
da sociedade.

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente e do clima, seguro e sem 
descontinuidades para benefício dos 
cidadãos, dos utilizadores, dos 
trabalhadores e funcionários, da 
economia, assim como da sociedade.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 3 – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa deve conciliar as crescentes
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências de 
uma sociedade hipocarbónica e de uma 
economia resiliente às alterações 
climáticas. Apesar do seu crescimento, o 
setor dos transportes tem de reduzir de 
forma substancial as suas emissões de 
gases com efeito de estufa e outros 

A Europa deve conciliar a evolução das
necessidades em termos de mobilidade dos 
seus cidadãos, marcada por novos desafios 
demográficos e societais, bem como pela 
coesão territorial, com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências de 
uma sociedade hipocarbónica e de uma 
economia resiliente às alterações 
climáticas. Apesar do seu crescimento, o 
setor dos transportes tem de reduzir de 
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impactos ambientais adversos e cortar a 
sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia e mobilidade.

forma substancial as suas emissões de 
gases com efeito de estufa e outros 
impactos ambientais adversos e cortar a 
sua dependência face ao petróleo e a 
outros combustíveis fósseis cujo 
abastecimento depende em grande medida 
dos países terceiros, mantendo 
simultaneamente elevados níveis de 
eficácia e mobilidade, sem aumentar o 
afastamento das regiões já por si isoladas, 
nomeadamente das Regiões 
Ultraperiféricas.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 3 – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A mobilidade sustentável só pode ser 
conseguida com uma alteração radical do 
sistema de transportes, inspirada em 
descobertas da investigação neste domínio, 
com inovação de grande alcance e com 
uma implementação coerente à escala 
europeia de soluções de transporte mais 
ecológicas, seguras e inteligentes.

A mobilidade sustentável só pode ser 
conseguida com uma alteração radical do 
sistema de transportes, inspirada em 
descobertas da investigação neste domínio, 
com inovação de grande alcance e com 
uma implementação coerente à escala 
europeia de soluções de transporte mais 
ecológicas, seguras e inteligentes, 
incluindo investimentos em 
infraestruturas inovadoras para todos os 
meios de transporte.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação nos 
transportes devem contribuir para a 
criação de um espaço único europeu de 
transportes através do desenvolvimento de 
tecnologias e sistemas, como o sistema 
europeu de controlo de comboios (ETCS) 
e o sistema europeu de gestão de tráfego 
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ferroviário (ERTMS), que visam a 
eliminação dos obstáculos 
transfronteiriços. Há também que apoiar 
e implementar a nível europeu tecnologias 
e sistemas que facilitem a mobilidade dos 
cidadãos da União, como o planeador de 
viagens europeias multimodais.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação devem 
permitir avanços orientados e em tempo 
útil que contribuam para a realização dos 
principais objetivos da política da União, 
reforçando simultaneamente a 
competitividade económica, apoiando a 
transição para uma economia 
hipocarbónica resiliente ao clima e 
mantendo a liderança no mercado global.

A investigação e a inovação devem 
permitir avanços orientados e em tempo 
útil que contribuam para a realização dos 
principais objetivos da política da União, 
reforçando simultaneamente a 
competitividade económica, apoiando a 
transição para uma economia 
hipocarbónica resiliente ao clima, 
aumentando a mobilidade na Europa e 
mantendo a liderança no mercado global.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os transportes são um motor essencial do 
crescimento e da competitividade 
económica da Europa. Garantem a 
mobilidade das pessoas e mercadorias 
necessária para um mercado europeu único 
e integrado e para uma sociedade aberta e 
inclusiva. Representam um dos maiores 
trunfos da Europa em termos de 
capacidade industrial e de qualidade de 
serviço, desempenhando um papel de 
liderança em muitos mercados mundiais. 
As indústrias dos transportes e de fabrico 
de equipamentos para os transportes 
representam, em conjunto, 6,3% do PIB da 

Os transportes são um motor essencial do
crescimento e da competitividade 
económica da Europa. Garantem a coesão 
territorial e a mobilidade das pessoas e 
mercadorias necessária para a integração 
de um mercado europeu único e para uma 
sociedade aberta e inclusiva, reduzindo o 
isolamento a todos os níveis das regiões 
europeias. Representam um dos maiores 
trunfos da Europa em termos de 
capacidade industrial e de qualidade de 
serviço, desempenhando um papel de 
liderança em muitos mercados mundiais. 
As indústrias dos transportes e de fabrico 
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União. Simultaneamente, a indústria 
europeia de transportes enfrenta uma 
concorrência cada vez mais feroz de outras 
partes do mundo. Serão necessárias 
tecnologias de ponta para garantir a 
vantagem concorrencial futura da Europa e 
atenuar as desvantagens do nosso atual 
sistema de transportes.

de equipamentos para os transportes 
representam, em conjunto, 6,3 % do PIB da 
União e, aproximadamente, 13 milhões de 
empregos. Simultaneamente, a indústria 
europeia de transportes enfrenta uma 
concorrência cada vez mais feroz de outras 
partes do mundo. No âmbito desta 
estratégia de estímulo económico e de 
promoção das competências da nossa 
indústria, os compromissos europeus 
destinados a apoiar a totalidade do setor 
dos transportes deverão ser reforçados, 
dado o seu peso económico e tecnológico.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O setor dos transportes é um dos principais 
emissores de gases com efeito de estufa e 
gera até um quarto da totalidade das 
emissões. O nível de dependência dos 
transportes face aos combustíveis fósseis é 
de 96%. Entretanto, os problemas de 
congestionamento são cada vez maiores, os 
sistemas ainda não são suficientemente 
inteligentes, as alternativas para a 
transferência entre diferentes modos de 
transporte nem sempre são atrativas, a 
mortalidade em acidentes rodoviários 
continua a ser dramaticamente elevada, 
com 34 000 mortos por ano na União, e os 
cidadãos e as empresas exigem que o 
sistema de transportes seja seguro e 
securizado. O contexto urbano coloca 
desafios específicos à sustentabilidade dos 
transportes.

O setor dos transportes é um dos principais 
emissores de gases com efeito de estufa e 
gera até um quarto da totalidade das
emissões. O nível de dependência dos 
transportes face aos combustíveis fósseis é 
de 96%. Entretanto, os problemas de 
congestionamento são cada vez maiores, os 
sistemas ainda não são suficientemente 
inteligentes, as alternativas para a 
transferência para modos de transporte 
mais sustentáveis nem sempre são 
atrativas, a mortalidade em acidentes 
rodoviários continua a ser dramaticamente 
elevada, com 34 000 mortos por ano na 
União, e os cidadãos e as empresas exigem 
que o sistema de transportes seja acessível 
a todos, seguro e securizado. O contexto 
urbano coloca desafios específicos à 
obtenção de um maior equilíbrio entre 
qualidade de vida e sustentabilidade dos 
transportes e mobilidade.

Alteração 25
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Prevê-se que, dentro de algumas décadas, 
as taxas de crescimento dos transportes 
criem um impasse no tráfego europeu e 
tornem insuportáveis os seus custos e 
impactos societais. Prevê-se que o número 
dos passageiros-quilómetro duplique nos 
próximos 40 anos e aumente duas vezes 
mais rapidamente no caso dos transportes 
aéreos. Verificar-se-ia assim um aumento 
das emissões de CO2 de 35% até 2050. Os 
custos do congestionamento aumentariam 
em cerca de 50%, atingido cerca de 200 
mil milhões de euros anualmente. Os 
custos externos dos acidentes aumentariam 
em cerca de 60 mil milhões de euros em 
relação a 2005.

Prevê-se que, dentro de algumas décadas, 
as taxas de crescimento dos transportes 
criem um grande congestionamento no 
tráfego europeu com repercussões nefastas 
para a economia e a sociedade. Prevê-se 
que o número dos passageiros-quilómetro 
duplique nos próximos 40 anos e aumente 
duas vezes mais rapidamente no caso dos 
transportes aéreos. Verificar-se-ia assim 
um aumento das emissões de CO2 de 35% 
até 2050. Os custos do congestionamento 
aumentariam em cerca de 50%, atingido 
cerca de 200 mil milhões de euros 
anualmente. Os custos externos dos 
acidentes aumentariam em cerca de 60 mil 
milhões de euros em relação a 2005.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será fundamental apoiar e desenvolver 
conceitos inovadores no domínio da 
prestação de serviços de transportes e 
mobilidade através da introdução de 
melhorias substanciais na logística 
ecológica e na gestão da mobilidade. A
adoção de novas abordagens em matéria 
de produção, gestão de stocks e entrega de 
mercadorias, assim como uma capacidade 
de resposta mais eficiente e racional às 
necessidades de mobilidade e a utilização 
de instrumentos de comunicação, deve 
conduzir a uma sociedade com menos 
resíduos nos serviços relacionados com os 
transportes e a mobilidade. Será 
estabelecida uma relação entre as 
políticas tendentes a evitar a questão dos 
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transportes e o emprego.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A manutenção do statu quo não é portanto 
uma opção. A investigação e a inovação, 
orientadas por objetivos políticos e 
centradas em desafios-chave, contribuirão 
de forma substancial para atingir os 
objetivos da União de limitar o aumento da 
temperatura global a 2 ºC, de reduzir em 
60% as emissões de CO2 provenientes dos 
transportes, de reduzir drasticamente os 
custos dos congestionamentos e dos 
acidentes e erradicar praticamente as 
mortes na estrada até 2050.

A manutenção do statu quo não é portanto 
uma opção. A investigação e a inovação, 
orientadas por objetivos políticos e 
centradas em desafios-chave, contribuirão 
de forma substancial para atingir os 
objetivos da União de limitar o aumento da 
temperatura global a 2 ºC e de reduzir em 
60 % as emissões de CO2 provenientes dos 
transportes. Para que estes objetivos 
possam ser atingidos em 2050, é 
necessário definir disposições mais 
precisas e concretas para o período até 
2020. Isto passa, em primeiro lugar, por 
uma redução ambiciosa das emissões de 
CO2 e de outros gases com efeito de 
estufa resultantes dos transportes (em 
comparação com o dados de 2009). Estas 
reduções das emissões serão determinadas 
para cada modo de transporte, em 
conformidade com os objetivos 20-20-20. 
A investigação e a inovação devem 
conduzir igualmente à internalização dos 
custos externos até 2020, a uma redução 
drástica dos custos dos congestionamentos
e dos acidentes e a uma prossecução 
eficaz da luta contra a insegurança 
rodoviária com vista a erradicar as mortes 
na estrada até 2050 e, em linha com esse 
objetivo, pretender reduzir para metade o 
número de mortes em acidentes 
rodoviários até 2020. No seu Livro 
Branco «Roteiro do espaço único europeu 
dos transportes – Rumo a um sistema de 
transportes competitivo e económico em 
recursos», a Comissão apela à 
consecução destes objetivos por meio de 
uma política de transportes inovadora, 
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sustentável e eficiente.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
fundamental para permitir um sistema de 
transportes menos poluente e mais eficiente 
na União, para produzir os resultados 
necessários com vista a atenuar as 
alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes. Estes 
objetivos não podem ser atingidos apenas 
com esforços nacionais fragmentados.

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação harmoniosa de novas 
tecnologias e de soluções inovadoras para 
veículos que garantam um 
desenvolvimento coeso de infraestruturas e 
gestão de transportes será fundamental para 
permitir um sistema de transportes menos 
poluente, mais seguro e mais eficiente na 
União; para produzir os resultados 
necessários com vista a atenuar as 
alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes. Estes 
objetivos não podem ser atingidos apenas 
com esforços nacionais fragmentados. É 
igualmente imperativo sustentar as 
soluções já existentes através da criação 
de sistemas eficazes, inteligentes, 
interoperáveis e interligados que apoiem 
os sistemas SESAR, Galileo, EGNOS, 
GMES, ERTMS, SIF, SafeSeaNet, LRIT 
e STI. Devem também continuar a ser 
desenvolvidas as iniciativas E-safety e E-
call.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

O financiamento a nível da União da 
investigação e inovação no domínio dos 
transportes complementará as atividades 
dos Estados-Membros ao incidir em 
atividades com um claro valor 
acrescentado europeu. Tal significa que a 
ênfase será colocada em domínios 
prioritários que correspondam a objetivos 
das políticas europeias, quando é 
necessária uma massa crítica de esforços, 
quando é necessário desenvolver soluções 
de transporte interoperáveis à escala 
europeia, quando a congregação de 
esforços a nível transnacional pode reduzir 
os riscos dos investimentos em 
investigação, abrir vias em termos de 
normas comuns e encurtar o tempo para 
colocação no mercado dos resultados da 
investigação.

O financiamento a nível da União da 
investigação e inovação no domínio dos 
transportes complementará as atividades 
dos Estados-Membros ao incidir em 
atividades com um claro valor 
acrescentado europeu. Tal significa que a 
ênfase será colocada em domínios 
prioritários que correspondam a objetivos 
das políticas europeias, quando é 
necessário desenvolver, à escala europeia, 
sistemas de transportes, fontes modernas 
de propulsão e de alimentação, soluções 
de transporte interoperáveis ou 
infraestruturas multimodais; ou quando a 
congregação de esforços a nível 
transnacional pode eliminar os pontos de 
estrangulamento no sistema de 
transportes (por exemplo, níveis baixos de 
inovação em termos de infraestruturas na 
UE-12), reduzir os riscos dos 
investimentos em investigação, abrir vias 
em termos de normas comuns e encurtar o 
tempo para colocação no mercado dos 
resultados da investigação

Alteração 30
Proposta de regulamento
Anexo – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

As atividades de investigação e inovação 
incluirão uma vasta gama de iniciativas 
que abrangem toda a cadeia de inovação. 
Várias atividades são especificamente 
destinadas a contribuir para levar os 
resultados até ao mercado: uma abordagem 
programática da investigação e inovação, 
projetos de demonstração, ações de 
aceitação pelo mercado, apoio à 
normalização e regulamentação e 
estratégias de adjudicação de contratos 
inovadoras são elementos que contribuem 
para atingir este objetivo. Além disso, a 

As atividades de investigação e inovação 
incluirão uma vasta gama de iniciativas 
que abrangem toda a cadeia de inovação e 
seguem uma abordagem integrada das 
soluções inovadoras em matéria de 
transportes, desde a inovação 
relativamente aos veículos, às 
infraestruturas, assim como aos sistemas 
de transportes. Várias atividades são 
especificamente destinadas a contribuir 
para levar os resultados até ao mercado: 
uma abordagem programática da 
investigação e inovação, projetos de 
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utilização do empenhamento e 
especialização das partes interessadas 
contribuirá para colmatar o fosso entre os 
resultados da investigação e a sua 
implantação no setor dos transportes.

demonstração, ações de aceitação pelo 
mercado, apoio à normalização e 
regulamentação e estratégias de 
adjudicação de contratos inovadoras são 
elementos que contribuem para atingir este 
objetivo. Além disso, a utilização do 
empenhamento e especialização das partes 
interessadas contribuirá para colmatar o 
fosso entre os resultados da investigação e 
a sua implantação no setor dos transportes.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

O investimento em investigação e inovação 
em prol de um sistema de transportes mais 
inteligente e mais ecológico dará um 
contributo importante para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e para 
os objetivos da iniciativa emblemática 
União da Inovação. As atividades apoiarão 
a implementação do Livro Branco sobre os 
Transportes que visa um Espaço Único 
Europeu dos Transportes. Contribuirão
igualmente para os objetivos políticos 
definidos nas iniciativas emblemáticas 
«Uma Europa Eficiente em termos de 
Recursos», «Uma Política Industrial para a 
Era de Globalização» e uma «Agenda 
Digital para a Europa».

O investimento em investigação e inovação 
em prol de um sistema de transportes mais 
fiável, inteligente e mais ecológico dará um 
contributo importante para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e para 
os objetivos da iniciativa emblemática 
União da Inovação. As atividades apoiarão 
a implementação do Livro Branco sobre os 
Transportes que visa um Espaço Único 
Europeu dos Transportes. Participarão
igualmente para os objetivos políticos 
definidos nas iniciativas emblemáticas 
«Uma Europa Eficiente em termos de 
Recursos», «Uma Política Industrial para a 
Era de Globalização» e uma «Agenda 
Digital para a Europa». As sinergias serão 
principalmente asseguradas com outros 
componentes destes programas e 
especialmente graças à criação de uma 
comunidade do conhecimento e da 
inovação (CCI) para a mobilidade urbana 
e as cidades inteligentes.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Anexo – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – frase introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(a) Transportes eficientes em termos de 
recursos e respeitadores do ambiente

(a) Transportes eficientes em termos de 
recursos e respeitadores do ambiente e da 
saúde dos cidadãos

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reduzir ao mínimo o impacto 
dos transportes no clima e no ambiente 
melhorando a eficácia na utilização de 
recursos naturais e reduzindo a sua 
dependência dos combustíveis fósseis.

O objetivo é reduzir ao mínimo o impacto 
dos transportes no clima e no ambiente, 
bem como na saúde dos cidadãos,
melhorando a qualidade e a eficácia na 
utilização de recursos naturais e reduzindo 
a sua dependência dos combustíveis 
fósseis, procurando, simultaneamente, 
diversificar as fontes de abastecimento.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos elétricos e de 
outros veículos com emissões baixas ou 
nulas, incluindo com descobertas no 
domínio dos motores, baterias e 
infraestruturas; de estudar e explorar o 
potencial de combustíveis alternativos e de 
sistemas de propulsão inovadores e mais 
eficientes, incluindo infraestruturas de 
combustíveis; de otimizar a utilização das 
infraestruturas, por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 

As atividades incidirão, em primeiro lugar,
na redução do consumo de recursos e das 
emissões de gases com efeito de estufa e na 
melhoria da eficiência energética de todos 
os tipos de veículo, na aceleração do
desenvolvimento e da implantação de uma 
nova geração de veículos com emissões 
baixas ou nulas (por exemplo, elétricos ou 
híbridos e a hidrogénio, abrangendo não 
apenas automóveis, mas também 
bicicletas eletrónicas, elétricos e 
comboios), incluindo descobertas no 
domínio dos motores, baterias e 
infraestruturas, e na utilização de fontes de 
energia renováveis nos transportes 
ferroviário, marítimo e aéreo. É 
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inteligentes e de intensificar a utilização 
da gestão da procura e de transportes 
públicos e não motorizados, em especial 
nas zonas urbanas.

igualmente necessário conduzir uma 
política de gestão dos resíduos 
relacionados com estas inovações.

É igualmente necessário apoiar todas as 
inovações que garantam emissões de 
gases baixas ou nulas em todos os tipos de 
transporte, incluindo o desenvolvimento e 
a utilização do potencial de combustíveis 
alternativos e sustentáveis, bem como as 
tentativas de encontrar sistemas de 
propulsão inovadores e mais eficientes, a 
investigação de possibilidades de otimizar 
os sistemas de combustível, a investigação 
em matéria de peso e de aerodinâmica dos 
veículos, assim como a investigação em 
matéria de desenvolvimento e de 
infraestruturas e a otimização da 
utilização destas últimas por meio de 
sistemas de transporte inteligentes e de 
equipamentos inteligentes. É importante 
intensificar a utilização de transportes 
públicos e não motorizados e de cadeias 
de mobilidade intermodais (deslocações a 
pé e de bicicleta, partilha de automóveis, 
utilização coletiva do automóvel e 
mobilidade em meios de transporte 
público e coletivo) em especial nas zonas 
urbanas.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Por último, desde há vários anos que está 
demonstrado que as emissões dos veículos 
motorizados têm um impacto na saúde das 
populações. A redução das emissões de 
partículas deve, portanto, permanecer um 
dos objetivos prioritários da União 
Europeia no domínio dos transportes; na 
condução desta política, há que visar, em 
particular, o desenvolvimento dos 
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combustíveis alternativos. É igualmente 
fulcral investir em soluções inovadoras 
para reduzir a poluição sonora e as 
vibrações. O desenvolvimento de 
combustíveis alternativos e soluções 
inovadoras para reduzir a poluição 
sonora e as vibrações contribuirão para 
limitar as emissões nocivas e melhorar o 
bem-estar das populações.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É necessário desenvolver uma abordagem 
e soluções para uma organização 
inovadora, transparente e moderna da 
mobilidade urbana tendo em conta as 
alterações demográficas e sociais, e ainda 
propostas de coexistência dos diferentes 
modos na área urbana, incluindo meios 
não motorizados e ligações à rede.

Justificação

Esta alteração deve ser incluída no novo número que a relatora propõe na sua alteração 18 
para introduzir uma nova KIC em matéria de mobilidade urbana e cidades inteligentes.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3. – alínea a) – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A redução das emissões de partículas e do 
ruído deve, portanto, permanecer um dos
objetivos prioritários da União Europeia 
no domínio dos transportes; na condução 
desta política, há que visar, em particular, 
o desenvolvimento dos combustíveis 
alternativos, das infraestruturas e dos 
sistemas inteligentes de transporte.
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Alteração 38
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é conciliar as necessidades de 
mobilidade crescente com uma melhor 
fluidez dos transportes, através de soluções 
inovadoras que visem sistemas de 
transporte sem descontinuidades, 
inclusivos, seguros e robustos.

O objetivo é conciliar as necessidades de 
mobilidade crescente com uma melhor 
fluidez dos transportes, através de soluções 
inovadoras que visem sistemas de 
transporte sem descontinuidades, 
intermodais, inclusivos, acessíveis, 
seguros e robustos, sem esquecer a 
importância de uma infraestrutura de 
qualidade, inovadora e intermodal.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade e 
a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança.

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte, infraestrutura e logística porta-
a-porta integrados e totalmente 
intermodais. valorizando a 
intermodalidade e a implantação de 
soluções de gestão e de planeamento 
inteligentes e reduzindo drasticamente a 
ocorrência de acidentes e o impacto de 
ameaças à segurança.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
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acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade e 
a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes e reduzindo
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança.

acessibilidade e da interoperabilidade, 
bem como na satisfação das necessidades 
dos utilizadores, sobretudo através da 
eliminação dos pontos de 
estrangulamento (ou seja, a pouca 
inovação das infraestruturas em vastas 
áreas da Europa e a falta de aviação 
regional e de pequena escala) e da 
promoção do transporte dos utilizadores,
promovendo transporte e logística porta-a-
porta integrada; desenvolver aplicações e 
sistemas de transporte inteligentes para a 
gestão do tráfego, bilhética integrada, 
informação de viagens e pagamento, bem 
como acelerar a integração de soluções 
intermodais para os passageiros; adaptar 
as infraestruturas rodoviárias aos 
utilizadores desprotegidos e às 
necessidades de uma sociedade em 
envelhecimento; identificar quais os 
benefícios dos sistemas STI e dos sistemas 
cooperativos para a gestão da segurança 
das infraestruturas; e reduzir 
drasticamente a ocorrência de acidentes 
(ou seja, melhorando a comunicação 
entre infraestruturas, gestores das 
estradas e veículos, através de sistemas 
inteligentes, e compreendendo melhor o 
comportamento dos intervenientes no 
trânsito, para melhorar as soluções 
tecnológicas nos veículos e a prevenção 
da segurança primária e secundária nas 
estradas, desenvolvendo sistemas STI 
para os utentes da estrada, centrando-se 
nos grupos de alto risco, tais como 
motociclistas, ciclistas e peões) e o 
impacto de ameaças à segurança (isto é, o 
desenvolvimento de sistemas fiáveis para 
a deteção de ameaças na aviação e de 
aparelhos de registo para a segurança 
marítima).

Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Dar-se-á resposta às necessidades em 
matéria de segurança a fim de manter o 
equilíbrio entre as soluções de alta 
tecnologia e outras soluções, 
nomeadamente a conceção inovadora das 
vias rodoviárias e novas técnicas e 
tecnologias para a respetiva aplicação.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) A Comissão deve incentivar os 
Estados-Membros a controlarem o tráfego 
normal através de um conjunto de 
indicadores de desempenho.

Justificação

A UE já se encontra a recolher dados em matéria de resultados e circunstâncias dos 
acidentes. Todavia, o controlo do desempenho dos países efetuado apenas com base nos 
resultados das colisões não é suficiente e deve ser alargado.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) A segurança das deslocações a pé e 
de bicicleta deve constituir um dos 
objetivos da gestão da segurança, apoiado 
pela investigação e desenvolvimento de 
novas abordagens inovadoras.

Alteração 44

Proposta de regulamento



PE491.273v02-00 28/32 AD\913053PT.doc

PT

Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a competitividade e o 
desempenho das indústrias transformadoras 
europeias do setor dos transportes e 
serviços conexos.

O objetivo é reforçar a competitividade e o 
desempenho das indústrias transformadoras 
europeias do setor dos transportes e 
serviços conexos, no contexto de uma 
crescente necessidade de soluções 
inovadoras no domínio dos transportes, 
nomeadamente nos países emergentes. 
Face a uma concorrência crescente, a 
investigação e a inovação contribuirão 
para o crescimento e a criação de 
empregos altamente qualificados no setor 
europeu dos transportes, permitindo a este 
último manter-se na vanguarda das novas 
tecnologias e reduzir os custos dos atuais 
processos de fabrico.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea c) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
meios de transporte inovadores e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos 
inovadores e em conceções, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, processos de produção 
eficientes, períodos de desenvolvimento 
mais curtos e menores custos do ciclo de 
vida.

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da nova geração de meios 
e de sistemas de transporte inovadores e no 
trabalho de desenvolvimento de conceitos 
e conceções inovadores, a fim de 
desenvolver a geração seguinte. Será 
também necessário criar sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, serviços de transporte 
inteligentes, infraestruturas inteligentes e 
intermodais, bem como obter processos de 
produção eficientes, períodos de 
desenvolvimento mais curtos e menores 
custos do ciclo de vida.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Logística inteligente
O objetivo é reconciliar os novos padrões 
de consumo crescentes com uma cadeia 
de fornecimento de recursos eficiente e 
uma operação de distribuição otimizada.
A tónica das atividades deve ser a de 
compreender melhor o impacto dos novos 
e futuros padrões de consumo e das 
respetivas repercussões na logística de 
transporte urbano, no trânsito e nos 
congestionamentos; desenvolver novos 
instrumentos de TI e gestão no âmbito da 
logística através da melhoria dos sistemas 
de informação em tempo real; gerir,
localizar e acompanhar os fluxos de 
transporte, a integração e a comunicação 
nos veículos e com as infraestruturas; 
desenvolver sistemas não convencionais 
para a distribuição de bens; desenvolver 
soluções intermodais competitivas para a 
cadeia de abastecimento e plataformas 
logísticas que melhorem os fluxos de 
transporte.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão numa melhor 
compreensão das tendências e perspetivas 
socioeconómicas relacionadas com os 
transportes e na colocação ao dispor dos 
decisores políticos de dados e análises com 
base em dados concretos.

As atividades incidirão numa melhor 
compreensão das tendências e perspetivas 
socioeconómicas relacionadas com os 
transportes e na colocação ao dispor dos 
decisores políticos de dados e análises com 
base em dados concretos. Essas atividades 
incidirão também sobre o impacto da 
liberalização do setor dos transportes e da 
mobilidade, como a necessidade de uma 
melhor compreensão dos efeitos da 
liberalização do setor ferroviário na 
qualidade dos serviços, no ambiente e nos 
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interesses sociais dos trabalhadores. Será 
oportuno dedicar uma maior atenção à 
conciliação entre os objetivos de 
sustentabilidade e as necessidades sociais 
aquando da elaboração das políticas de 
transporte, a fim de evitar desigualdades 
socais face à mobilidade e melhorar a 
situação dos utilizadores vulneráveis.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Anexo – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea d-A) (nova) – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

d-A) Comunidade do conhecimento e da 
inovação para a mobilidade urbana e as 
cidades inteligentes

Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea d-A) (nova) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Numa sociedade europeia cada vez mais 
urbanizada, a mobilidade urbana 
constitui um desafio muito importante 
para as próximas décadas, não só em 
termos de economia e de emprego, mas 
também de qualidade de vida dos 
habitantes dos aglomerados urbanos.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea d-A) (nova) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, a criação de uma 
comunidade do conhecimento e da 
inovação para a mobilidade urbana 



AD\913053PT.doc 31/32 PE491.273v02-00

PT

reveste toda a pertinência e deve ser 
incentivada. Os estabelecimentos de 
ensino, os centros de investigação e as 
empresas reunidos nesta comunidade do 
conhecimento e da inovação deverão 
cooperar na elaboração de uma 
mobilidade sustentável baseada em 
cadeias logísticas eficazes para o 
transporte dos passageiros e mercadorias 
nas zonas urbanas e nos seus subúrbios. 
Poder-se-á, deste modo, atingir o objetivo
de reduzir o tráfego, os acidentes e a 
poluição atmosférica e sonora, mas 
também de reforçar o mercado interno.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea d-A) (nova) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A evolução da mobilidade urbana e o 
desenvolvimento de uma rede de 
transportes inteligente deverá permitir 
uma mudança dos comportamentos dos 
utilizadores dos transportes e favorecer a 
mobilidade e modos de transporte 
sustentáveis. É, portanto, importante 
desenvolver infraestruturas seguras para 
os peões e os ciclistas, em particular nas 
cidades e entre as cidades, bem como 
reforçar a interoperabilidade entre os 
serviços de transporte.
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