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Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em consonância com os objetivos 
estabelecidos na Comunicação da 
Comissão sobre o Pacto Ecológico 
Europeu, é necessário transformar a 
economia da União e repensar as políticas, 
em especial no domínio dos transportes e 
da mobilidade, o que implica acelerar a 
transição para uma mobilidade sustentável 
e inteligente. Os transportes são 
responsáveis por um quarto das emissões 
de gases com efeito de estufa na União, 
que continuam a aumentar. Para alcançar a 
neutralidade climática, será necessário 
reduzir em 90 % as emissões dos 
transportes até 2050. Alcançar a 
sustentabilidade dos transportes significa 
colocar os utilizadores em primeiro lugar e 
proporcionar-lhes alternativas mais baratas, 
acessíveis, saudáveis e limpas do que os 
seus atuais hábitos de mobilidade. O Pacto 
Ecológico Europeu implica acelerar a 
transição para uma mobilidade sustentável 

(4) Em consonância com os objetivos 
estabelecidos na Comunicação da 
Comissão sobre o Pacto Ecológico 
Europeu, é necessário transformar a 
economia da União e repensar as políticas, 
em especial no domínio dos transportes e 
da mobilidade, o que implica acelerar a 
transição para uma mobilidade sustentável, 
inteligente, intermodal, interoperável e 
interconectada. Os transportes são 
responsáveis por um quarto das emissões 
de gases com efeito de estufa na União, 
que continuam a aumentar. Para alcançar a 
neutralidade climática, será necessário 
reduzir em 90 % as emissões dos 
transportes, o mais rapidamente possível e, 
o mais tardar, até 2050. Alcançar a 
sustentabilidade e intermodalidade dos 
transportes significa colocar os utilizadores 
em primeiro lugar e proporcionar-lhes 
alternativas mais baratas, acessíveis, 
saudáveis, limpas e energeticamente 
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e inteligente, para fazer face a estes 
desafios. Em especial, prevê que uma parte 
substancial dos 75 % de transportes 
rodoviários internos de mercadorias 
realizados hoje passe a ser assegurada por 
caminho de ferro e vias navegáveis 
interiores.

eficientes do que os seus atuais hábitos de 
mobilidade, incentivando aqueles que já 
utilizam modos de transporte sustentáveis, 
tais como a circulação a pé, de bicicleta e 
de transporte público. Transporte 
sustentável implica normas elevadas no 
que respeita às condições e trabalho e, 
também, preços elevados, que incluem 
custos externos. O Pacto Ecológico 
Europeu implica acelerar a transição para 
uma mobilidade sustentável e inteligente, 
para fazer face a estes desafios. Em 
especial, prevê que uma parte substancial 
dos 75 % de transportes rodoviários 
internos de mercadorias realizados hoje 
passe a ser assegurada por caminho de 
ferro e vias navegáveis interiores. É 
essencial, por conseguinte, registar 
progressos na implementação da Rede 
Transeuropeia de Transportes (RTE-T) e 
garantir a disponibilidade dos recursos 
financeiros necessários.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A pandemia de COVID-19 atingiu o 
setor dos transportes de forma 
particularmente dura. O setor sofreu um 
declínio sem precedentes do número de 
passageiros. Apesar das restrições 
operacionais e financeiras, o setor 
manteve ligações essenciais tanto para as 
pessoas como para o transporte de bens 
essenciais e perigosos. Tal deve-se 
principalmente aos trabalhadores, que 
continuaram a trabalhar em condições 
difíceis, perigosas e incertas para garantir 
que o material médico e os bens essenciais 
possam ser transportados através da 
Europa.

Alteração 3

Proposta de decisão
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Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Ao assegurar a interligação das 
principais rotas de transporte da União com 
as regiões e os territórios periféricos, o 
setor ferroviário contribui para a coesão 
social, económica e territorial.

(6) Ao assegurar a interligação das 
principais rotas de transporte da União com 
as regiões e os territórios periféricos, 
montanhosos ou de difícil acesso, 
inclusive a nível regional e local, e ao 
criar ou restabelecer ligações ferroviárias 
regionais transfronteiras em falta1-A e 
registar progressos no que respeita à 
eletrificação1-B, o setor ferroviário 
contribui para a coesão social, económica e 
territorial. Além disso, as zonas remotas e 
rurais dispõem frequentemente de menos 
redes, menos desenvolvidas, para garantir 
a prestação de serviços básicos à 
população. As regiões fronteiriças de toda 
a União representam 40 % do seu 
território e acolhem um terço da sua 
população1-C, mas enfrentam 
frequentemente a dupla dificuldade de 
serem zonas de natureza rural e de se 
encontrarem na periferia das redes 
nacionais. No entanto, faltam ainda 
várias ligações transfronteiras, o que 
afeta a plena eficiência da rede 
transeuropeia de transportes. Os 
investimentos em infraestruturas 
ferroviárias devem centrar-se igualmente 
nas ligações que contribuam para os 
objetivos da União no que respeita à 
transferência modal, por exemplo, em 
zonas portuárias ou aeroportuárias onde 
as mercadorias possam ser distribuídas no 
interior por via ferroviária em vez de 
rodoviária, desde que existam 
infraestruturas ferroviárias adequadas. O 
reforço da interoperabilidade e a 
promoção de uma abordagem 
complementar entre todos os setores dos 
transportes é um objetivo essencial a 
alcançar para reforçar a atividade 
económica nas regiões, criar novos postos 
de trabalho e contribuir para a 
recuperação após a atual crise económica 
e sanitária.
________________
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1-A Relatório DG REGIO, intitulado 
«Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions» (Quantificação dos 
efeitos dos obstáculos legislativos e 
administrativos nas regiões fronteiriças 
terrestres), (fonte: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)

1-B Relatório DG REGIO, intitulado 
«Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions» (Quantificação dos 
efeitos dos obstáculos legislativos e 
administrativos nas regiões fronteiriças 
terrestres), (fonte: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)

1-C Relatório DG REGIO, intitulado 
«Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions» (Quantificação dos 
efeitos dos obstáculos legislativos e 
administrativos nas regiões fronteiriças 
terrestres), (fonte: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Se a percentagem do transporte 
ferroviário de passageiros nos transportes 
terrestres da União aumentou apenas 
ligeiramente desde 2007, a percentagem do 
transporte de mercadorias baixou. 
Persistem muitos obstáculos à realização 
de um verdadeiro Espaço Ferroviário 
Europeu Único, nomeadamente no que diz 

(7) Se a percentagem do transporte 
ferroviário de passageiros nos transportes 
terrestres da União aumentou apenas 
ligeiramente desde 2007, a percentagem do 
transporte de mercadorias baixou. 
Persistem muitos obstáculos à realização 
de um verdadeiro Espaço Ferroviário 
Europeu Único, nomeadamente no que diz 
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respeito à necessidade de reduzir o ruído. 
Eliminar esses obstáculos, reduzindo os 
custos e acelerando a inovação, permitirá 
ao transporte ferroviário realizar todo o 
seu potencial. Por conseguinte, o 
transporte ferroviário necessita de um 
novo impulso para se tornar mais atrativo 
para os viajantes e as empresas.

respeito à necessidade de abertura à 
concorrência, fomentar a inovação, a 
interoperabilidade e a digitalização, 
acelerar a implementação do Sistema 
Europeu de Gestão do Tráfego 
Ferroviário (ERTMS), tanto para os 
equipamentos de bordo como de via, 
internalizar os custos externos, minimizar 
o ruído e promover a melhor integração 
entre os sistemas logísticos e a qualidade 
de vida dos cidadãos. O transporte 
ferroviário é, muitas vezes, prejudicado 
por práticas empresariais e operacionais 
obsoletas e pela existência de demasiadas 
infraestruturas e demasiados materiais 
circulantes antiquados. Eliminar esses 
obstáculos, reduzindo os custos e 
acelerando a inovação, permitirá ao 
transporte ferroviário concretizar todo o 
seu potencial, assegurando ao mesmo 
tempo o funcionamento do mercado 
interno, aumentando o tráfego e 
mantendo ou melhorando os já elevados 
níveis de segurança. Por conseguinte, o 
setor ferroviário necessita de um novo 
impulso para se tornar mais atrativo para os 
viajantes, os empregados e as empresas. 
Par que tal se concretize, é necessário 
dispor de infraestruturas adequadas e 
beneficiar de instrumentos financeiros 
europeus robustos. É necessário destacar 
o papel da ERA na supressão dos entraves 
técnicos no Espaço Ferroviário Europeu 
Único.

Alteração5

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para promover o transporte 
ferroviário em conformidade com os 
objetivos estabelecidos na Comunicação da 
Comissão sobre o Pacto Ecológico 
Europeu, nomeadamente no que se refere à 
mobilidade sustentável e inteligente, o ano 
de 2021 deve ser designado «Ano Europeu 

(8) Para promover o transporte 
ferroviário em conformidade com os 
objetivos estabelecidos na Comunicação da 
Comissão sobre o Pacto Ecológico 
Europeu, nomeadamente no que se refere à 
mobilidade sustentável e inteligente, o ano 
de 2021 deve ser designado «Ano Europeu 
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do Transporte Ferroviário». O ano de 2021 
será um ano importante para a política 
ferroviária da União, o primeiro ano 
completo em que as regras acordadas no 
âmbito do Quarto Pacote Ferroviário serão 
aplicadas em toda a União, como a 
abertura do mercado dos serviços nacionais 
de transporte de passageiros e a redução 
dos custos e encargos administrativos 
suportados pelas empresas ferroviárias que 
operam na UE. Há um interesse público 
crescente pelos caminhos de ferro, 
incluindo pelos comboios noturnos, em 
vários Estados-Membros, como também 
ilustrado pela popularidade do 
#DiscoverEU. Além disso, o festival 
internacional de arte Europália dedicará a 
sua edição de 2021 à influência dos 
caminhos de ferro nas artes e salientará o 
importante papel dos caminhos de ferro 
como fator de mudanças sociais, 
económicas e industriais.

do Transporte Ferroviário». O ano de 2021 
será um ano importante para a política 
ferroviária da União, o primeiro ano 
completo em que as regras acordadas no 
âmbito do Quarto Pacote Ferroviário serão 
aplicadas em toda a União, como a 
abertura do mercado dos serviços nacionais 
de transporte de passageiros e a redução 
dos custos e encargos administrativos 
suportados pelas empresas ferroviárias que 
operam na UE. É também necessário 
colocar especial ênfase na implementação 
correta do quarto pacote ferroviário e no 
novo papel do EEI. O Ano Europeu do 
Transporte Ferroviário deve constituir o 
ponto de partida de uma estratégia mais 
geral para o transporte ferroviário, 
destinada a concretizar o Espaço 
Ferroviário Europeu Único. Há um 
interesse público crescente pelos caminhos 
de ferro, incluindo pelos comboios 
noturnos, em vários Estados-Membros, 
como também ilustrado pela popularidade 
do #DiscoverEU. O transporte ferroviário 
deve ser parte integrante da oferta de 
soluções de viagem «porta a porta», em 
combinação com outros modos, incluindo 
a mobilidade ativa. Além disso, o festival 
internacional de arte Europália dedicará a 
sua edição de 2021 à influência dos 
caminhos de ferro nas artes e salientará o 
importante papel dos caminhos de ferro 
como fator de mudanças sociais, 
económicas, industriais e ecológicas.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A esmagadora maioria do transporte 
de mercadorias começa ou termina em 
cidades e subúrbios. 70 % da população 
vive nessas zonas e 85 % do PIB da UE é 
criado nessas áreas. Do mesmo modo, os 
passageiros que se deslocam 
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quotidianamente de casa para o trabalho 
representam entre 80 e 90 % de todos os 
passageiros. Tal significa que as 
aglomerações urbanas contribuem de 
forma significativa para o desempenho 
global do transporte ferroviário de 
passageiros. Por conseguinte, é 
necessário modernizar e renovar as linhas 
suburbanas e regionais, a fim de 
incentivar a mobilidade urbana 
inteligente, com um reduzido impacto 
ecológico e uma melhor coesão social e 
económica. São necessários fundos 
substanciais e um aumento das taxas de 
cofinanciamento para o investimento em 
infraestruturas ferroviárias, sendo 
também cruciais para a competitividade 
modal do transporte ferroviário. O 
investimento em infraestruturas 
ferroviárias é determinante para a 
competitividade modal do transporte 
ferroviário. Embora 80 % do 
financiamento ao abrigo do Mecanismo 
Interligar a Europa seja canalizado para 
o transporte ferroviário, os Estados-
Membros têm também a responsabilidade 
de prosseguir políticas de investimento 
ambiciosas para promover a transferência 
modal. Estes investimentos devem basear-
se num «índice de conectividade 
ferroviária», a fim de maximizar a 
eficiência do Espaço Ferroviário Europeu 
Único. O papel de empregados motivados 
não pode ser subestimado e garante a 
suavidade das operações. No entanto, o 
setor ferroviário tem problemas em atrair 
novos trabalhadores. A fim de atingir o 
seu pleno potencial, necessita de 
diversificar a sua mão de obra e, em 
especial, atrair mulheres e jovens 
trabalhadores. Esta perspetiva deve ser 
promovida a todos os níveis institucionais.

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 8-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-B) O aumento da atratividade dos 
caminhos de ferro exige que os serviços se 
centrem no utilizador e sejam organizados 
e concebidos para terem um bom preço e 
uma fiabilidade consistente e 
proporcionarem uma excelente qualidade 
de serviço. Esses serviços devem ter um 
preço competitivo, que reflita a eficiência 
em termos de recursos.

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoverá o transporte ferroviário 
como modo de transporte sustentável, 
inovador e seguro, em particular 
destacando o importante papel deste modo 
de transporte como elemento 
determinante para a realização do 
objetivo da União de alcançar a 
neutralidade climática até 2050, e 
sensibilizando um público mais alargado, 
especialmente os jovens;

a) Promoverá o transporte ferroviário 
enquanto espinha dorsal do transporte 
sustentável, inovador, intermodal, seguro e 
a preços acessíveis e como rede logística 
eficiente, capaz de garantir serviços 
essenciais, mesmo em situações de crise 
inesperadas;

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Promoverá o papel deste modo de 
transporte para a consecução do objetivo 
da União de alcançar a neutralidade 
climática, o mais rapidamente possível e 
até 2050, inclusive sensibilizando um 
público mais alargado, especialmente as 
pessoas com deficiência e com mobilidade 
reduzida, bem como os jovens;
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Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-B) e a-C) (novas)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Reforçará o transporte ferroviário, 
nomeadamente melhorando a cooperação 
transfronteiriça entre os gestores de 
infraestruturas, a fim de potenciar uma 
melhor conectividade ferroviária 
transfronteiriças, nomeadamente 
comboios charter transfronteiras; 
a-C) Promoverá a transferência modal – 
e comunicará sobre a mesma – na política 
de turismo, enquanto rede capaz de ligar 
as zonas rurais e impulsionar um turismo 
europeu sustentável, sensibilizando o 
público para este tipo de turismo;

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Valorizará a dimensão europeia e 
transfronteiriça do transporte ferroviário, 
aproximando os cidadãos e permitindo-lhes 
explorar a União em toda a sua 
diversidade, fomentando a coesão e 
contribuindo para a integração do mercado 
interno da União;

b) Valorizará a dimensão europeia e 
transfronteiriça do transporte ferroviário, 
aproximando os cidadãos e permitindo-lhes 
explorar a União em toda a sua 
diversidade, fomentando a coesão 
socioeconómica e territorial e 
contribuindo para a integração do mercado 
interno da União, promovendo 
simultaneamente a conclusão da RTE-T, 
suprimindo os pontos de estrangulamento, 
principalmente nas zonas 
transfronteiriças, e tornando assim os 
transportes mais interoperáveis, 
oferecendo às pessoas e às mercadorias 
soluções abrangentes; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de 
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transformar a manta de retalhos de redes 
ferroviárias nacionais da União numa 
verdadeira rede europeia, nomeadamente 
apoiando a conectividade ferroviária 
transfronteiriça regional à escala da UE;

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reforçará o contributo do transporte 
ferroviário para a economia, a indústria e a 
sociedade da União, abrangendo em 
especial questões relacionadas com o 
desenvolvimento regional, a 
competitividade industrial, o turismo 
sustentável, a inovação, o emprego, a 
educação, a juventude e a cultura, e 
melhorando a acessibilidade das pessoas 
com deficiência;

c) Reforçará o contributo do transporte 
ferroviário para a economia, a indústria, o 
comércio e a sociedade da União, 
abrangendo em especial questões 
relacionadas com o desenvolvimento 
regional e local, a competitividade 
industrial, o turismo sustentável, carreiras 
atrativas, a educação, a juventude e a 
cultura, e melhorando a acessibilidade das 
pessoas idosas e das pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida;

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Apoiará firmemente a investigação e 
a inovação no setor ferroviário, em 
especial através da iniciativa Shift2Rail e 
dos seus sucessores, nomeadamente com 
vista a aumentar a capacidade da rede 
ferroviária europeia, logrando uma maior 
qualidade do serviço ferroviário e a 
descarbonização;

Alteração 14

Proposta de decisão
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Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Destacará a posição da União 
enquanto polo de competitividade 
industrial mundial, com empresas 
emblemáticas inovadoras e exportadoras;

Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Facilitará a partilha de dados com 
os novos operadores e os fornecedores 
terceiros.

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Reforçará o transporte ferroviário 
nas aglomerações e nos subúrbios, para 
promover um transporte porta a porta 
económico em termos de espaço e 
respeitador do clima e das pessoas, 
nomeadamente através de um sistema de 
direitos dos passageiros facilmente 
compreensível e aplicado de forma 
coerente, destinado a melhorar a 
qualidade dos serviços e incentivar a 
inclusão social e económica;

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-B) Realçará o papel desempenhado 
pelos caminhos de ferro no imaginário 
coletivo europeu comum, nomeadamente 
os aspetos culturais e históricos, 
recordando o papel do transporte 
ferroviário no desenvolvimento da 
prosperidade europeia e nas revoluções 
industriais em tecnologias de ponta no 
século XXI;  e frisa que os comboios, as 
estações ferroviárias e as infraestruturas 
ferroviárias, parte do património cultural 
da Europa, merecerem ser promovidos e 
celebrados em cooperação com museus ou 
outros locais e eventos culturais;

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Promoverá a rede de comboios 
noturnos da União e encorajará 
iniciativas no quadro das quais os 
comboios noturnos transfronteiriços 
sejam utilizados para promover a 
identidade visual da União;

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-D) Promoverá a atratividade das 
profissões no domínio ferroviário, 
inclusive encorajando condições justas de 
serviço e a proteção dos empregados 
contra os abusos;
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Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Iniciativas e eventos para promover o 
debate, sensibilizar e facilitar o 
envolvimento dos cidadãos, empresas e 
autoridades públicas a favor de uma maior 
utilização do transporte ferroviário por 
pessoas e mercadorias e como meio de 
combater as alterações climáticas, através 
de múltiplos canais e instrumentos, 
incluindo eventos nos Estados-Membros;

a) Iniciativas e eventos para promover o 
debate, desenvolver uma imagem positiva, 
sensibilizar e facilitar o envolvimento dos 
cidadãos, empresas e autoridades públicas, 
restaurar a confiança nos transportes 
ferroviários, incentivar uma maior 
utilização do transporte ferroviário por 
pessoas e mercadorias como meio de 
combater as alterações climáticas, através 
de múltiplos canais e instrumentos, 
incluindo eventos nos Estados-Membros a 
nível nacional, regional e local, realçando 
também, simultaneamente, a segurança e 
o conforto das viagens de comboio 
enquanto transporte intermodal;

Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Iniciativas que salientem que o 
transporte ferroviário faz parte integrante 
do transporte «porta a porta», realçando a 
necessidade de integração intermodal e de 
interligação com outros modos de 
transporte, incluindo nas regiões 
geograficamente periféricas e insulares;

Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-B) Iniciativas nos Estados-Membros 
para encorajar, tanto no setor público 
como no setor privado, as viagens e as 
deslocações casa/trabalho por via 
ferroviária;

Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Iniciativas para apoiar a inovação 
tecnológica, a fim de desenvolver a 
bilhética única e os bilhetes multimodais 
digitais;

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-D) Iniciativas para promover o 
investimento em terminais ferroviários e 
em material circulante, enquanto opção 
otimizada de transferência modal que 
contribuirá para a descarbonização do 
transporte de mercadorias e para o 
desenvolvimento de uma mobilidade 
inteligente e sustentável;

Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-E) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-E) Iniciativas para assinalar a 
dimensão universal do transporte 
ferroviário em termos de serviço, 
garantindo tanto a acessibilidade 
territorial como outros aspetos da 
acessibilidade (tempo de espera, 
densidade dos pontos de acesso, 
acessibilidade para os passageiros com 
mobilidade reduzida e idosos, entre 
outros);

Alteração 26

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-F) A Comissão deve explorar a 
possibilidade de criar um índice de 
conectividade ferroviária que vise 
classificar a coerência, a qualidade e a 
diversidade da oferta, bem como a 
acessibilidade e as opções intermodais, 
medindo a integração da rede. Este índice 
tem por objetivo identificar os domínios 
em que o investimento no setor ferroviário 
seja particularmente necessário.

Alteração 27

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informação, exposições, atividades 
inspiradoras e educativas e campanhas de 
sensibilização para incentivar mudanças no 
comportamento dos passageiros, dos 
consumidores e das empresas, e estimular 
um contributo ativo do público em geral 

b) Informação, exposições, atividades 
inspiradoras e educativas e campanhas de 
sensibilização, bem como comboios de 
demonstração e de informação, para 
incentivar mudanças no comportamento 
dos passageiros, dos consumidores e das 
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para a consecução dos objetivos em 
matéria de sustentabilidade dos transportes;

empresas, e estimular um contributo ativo 
do público em geral para a consecução dos 
objetivos em matéria de sustentabilidade 
dos transportes;

Alteração 28

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Recolha de experiências e de boas 
práticas para criar condições de 
concorrência equitativas entre os modos 
de transporte e, em última análise, reduzir 
os custos para a sociedade;

Alteração 29

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Apoio à expansão das 
infraestruturas regionais, nomeadamente 
através da promoção do transporte de 
mercadorias longe dos principais 
corredores;

Alteração 30

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) Iniciativas destinadas a identificar 
possibilidades de otimização da rede e 
melhoria da digitalização, especialmente 
para a apresentação de informações em 
tempo real sobre as tarifas e os horários, 
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de modo a que os passageiros possam 
fazer comparações e aceder a informações 
sobre prestadores terceiros independentes;

Alteração 31

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) Atividades destinadas a divulgar 
melhor as informações sobre o 
cumprimento dos direitos dos passageiros, 
incluindo iniciativas para melhorar as 
informações à disposição dos passageiros, 
aplicando o Regulamento (CE) 
n.º 80/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de janeiro de 2009, de 
modo a fornecer dados comparativos 
sobre todos os modos de transporte;

Alteração 32

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-E) Iniciativas destinadas a promover 
uma transferência modal no turismo, com 
o apoio conjunto do setor ferroviário, da 
indústria cultural europeia e dos 
representantes nacionais e europeus do 
setor do turismo, enquanto rede capaz de 
ligar todas as regiões nacionais, regionais 
e rurais, de impulsionar um turismo 
europeu sustentável e de sensibilizar o 
público para este tipo de turismo.

Alteração 33

Proposta de decisão
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Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-F) Realização das atividades, parcerias 
e eventos enunciados no anexo relativo a 
eventos e parcerias.

Alteração 34

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-G) Iniciativas destinadas a assegurar 
que os fundos da UE afetados aos 
esforços de recuperação em resposta à 
pandemia de COVID-19 sejam utilizados 
para expandir e melhorar de forma 
substancial a infraestrutura ferroviária 
europeia e assegurar que os Estados-
Membros utilizem plenamente o sistema 
europeu de gestão dos comboios 
(ERTMS) no que toca ao material 
circulante e às infraestruturas, 
intensifiquem a proteção contra o ruído e 
reforcem as linhas de alimentação, a fim 
de melhorar a mobilidade porta a porta.

Alteração 35

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cabe aos Estados-Membros organizar a 
participação no Ano Europeu a nível 
nacional. Para o efeito, os Estados-
Membros devem nomear coordenadores 
nacionais. Os coordenadores nacionais 
assegurarão a coordenação das atividades 
pertinentes a nível nacional.

Cabe aos Estados-Membros organizar a 
participação no Ano Europeu a nível 
nacional. Para o efeito, os Estados-
Membros devem nomear um coordenador 
nacional e colocar à sua disposição 
recursos financeiros e humanos 
adequados para o cumprimento das suas 
tarefas. Os coordenadores nacionais 
asseguram a coordenação das atividades 
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relevantes a nível nacional e são o ponto 
de ligação para as atividades de 
coordenação a nível da União. Os 
coordenadores nacionais são escolhidos 
com base no seu empenho comprovado 
em prol do desenvolvimento do transporte 
ferroviário na Europa.

Alteração 36

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, tendo em conta a 
sua estrutura política e distribuição de 
poderes, designarão os coordenadores 
pertinentes.

Alteração 37

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão convocará reuniões periódicas 
com as partes interessadas e os 
representantes de organizações ou de 
organismos europeus ativos no domínio do 
transporte ferroviário, nomeadamente as 
redes culturais transnacionais, as ONG 
pertinentes e as organizações e 
comunidades de juventude, para lhe 
prestarem assistência na execução do Ano 
Europeu a nível da União.

A Comissão convocará reuniões periódicas 
com todas as partes interessadas e os 
representantes de organizações ou de 
organismos europeus ativos no domínio do 
transporte ferroviário, nomeadamente as 
redes culturais transnacionais, as ONG 
pertinentes, as universidades e os centros 
tecnológicos, assim como representantes 
de organizações de juventude, 
organizações que representam pessoas 
com deficiências e mobilidade reduzida e 
comunidades, para lhe prestar assistência 
na implementação do Ano Europeu a nível 
da União. A Comissão deve aproveitar 
essas reuniões para promover um debate 
pan-europeu sobre a política ferroviária, 
os obstáculos, o potencial de 
descarbonização e a política de 
mobilidade social e ambientalmente 
sustentável, com vista a basear as futuras 
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ideias a nível legislativo neste contributo.

Alteração 38

Proposta de decisão
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Orçamento

A dotação financeira para a execução da 
presente decisão para o período de 1 de 
janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 
é de 16 milhões de EUR. As dotações 
anuais são autorizadas pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho dentro dos 
limites do quadro financeiro.

Alteração 39

Proposta de decisão
Anexo

Texto da Comissão Alteração

Anexo
Eventos e parcerias
As parcerias apoiam uma série de 
atividades destinadas a concretizar o Ano 
Europeu do Transporte Ferroviário, 
mediante a realização de eventos 
destinados aos cidadãos. O presente 
anexo estabelece uma lista não exaustiva 
de eventos a realizar durante o Ano 
Europeu do Transporte Ferroviário, com 
o apoio de parcerias que variam em 
função do alcance dos referidos eventos.
Durante o Ano Europeu, devem ser 
organizadas os seguintes eventos, 
parcerias ou atividades:
- parcerias com festivais de cinema na 
Europa para colocar em evidência o lugar 
de destaque do transporte ferroviário nas 
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produções cinematográficas; - cooperação 
com museus ferroviários europeus e 
eventos culturais existentes, tais como 
festivais de cinema e exposições de arte;
- parceria com a Agência Ferroviária 
Europeia destinada a sublinhar:
i) o desempenho do setor na Europa;
ii) os conhecimentos dos intervenientes do 
setor, nomeadamente dos trabalhadores 
ferroviários;
iii) as vantagens do transporte ferroviário 
em termos de segurança e de respeito do 
ambiente; assim como
iv) as perspetivas de carreira para alunos 
do secundário, estudantes e aprendizes;
- mobilização dos museus dos caminhos 
de ferro para difundir as mensagens do 
Ano Europeu;
- comboios de exposições móveis na 
União para informar o público sobre os 
objetivos do Ano Europeu e chamar a 
atenção para a atratividade das suas 
inúmeras mensagens;
- oferta do passe Interrail a jovens, 
nomeadamente no quadro do programa 
Erasmus ou de concursos, no intuito de 
expandir o alcance do Ano Europeu;
- exploração do potencial das estações 
enquanto locais artísticos e de encontro 
na cidades, bem como enquanto núcleos 
económicos, culturais e cívicos.


