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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O transporte ferroviário tem demonstrado a sua importância para a Europa desde há mais de 
150 anos, tendo permitido uma mobilidade sem paralelo e proporcionando novas oportunidades 
às pessoas, aumentando o comércio, ajudando as empresas a crescer e contribuindo para o 
desenvolvimento económico dos países. Hoje em dia, o transporte ferroviário é mais importante 
do que nunca, sendo um dos modos de transporte mais seguros, ecológicos e eficientes. Para 
sublinhar a sua importância, incluindo o seu potencial para alcançar os objetivos da União em 
matéria de clima, a Comissão propõe a designação de 2021 como Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário e a organização do leque de atividades de comunicação e de participação cívica 
associadas às iniciativas de tipo «Ano Europeu». 

A relatora partilha a opinião da Comissão sobre a importância do transporte ferroviário e as 
suas vantagens ecológicas. No entanto, há aspetos adicionais sobre este modo de transporte que 
merecem atenção. 

Embora sejam necessários esforços para aumentar o número de passageiros, é igualmente 
importante criar a rede e os serviços básicos necessários. Atualmente, nem todos os Estados-
Membros continentais têm ligações ferroviárias com o resto da Europa ou a infraestrutura 
necessária para as desenvolver. A condição prévia para a utilização de um comboio é dispor da 
opção de o fazer. Sem integração na rede ferroviária europeia, quase todos os setores dos 
Estados-Membros em causa ficam em situação de clara desvantagem. A educação, o turismo e 
a cultura são alguns dos setores mais importantes afetados. No que diz respeito à educação, tal 
também tem impacto na aceitação de programas e iniciativas da UE, como o programa 
Erasmus+ e a iniciativa DiscoverEU. Os estudantes das regiões periféricas da UE e os 
estudantes de meios desfavorecidos acabam, muitas vezes, por não participar.

No que respeita à cultura e ao turismo, a situação é semelhante. Quatro em cada dez europeus 
escolhem o seu destino de viagem com base na respetiva oferta cultural. As cidades e as regiões 
com melhores infraestruturas de transportes, incluindo boas ligações ferroviárias, estão em 
vantagem. Com as medidas de higiene em vigor devido à COVID-19, os comboios ganharão 
popularidade, não só como uma das opções mais sustentáveis e mais seguras, mas, muitas vezes, 
como a única alternativa viável e a preços acessíveis ao transporte aéreo, que, por sua vez, se 
prevê que se torne muito mais caro. Num futuro próximo, cada vez mais potenciais viajantes 
das regiões ultraperiféricas da UE deixarão de participar em viagens culturais de longa 
distância, devido aos custos proibitivos das viagens aéreas e à indisponibilidade de caminhos 
de ferro nessas regiões. O Ano do Transporte Ferroviário deve alertar para os problemas acima 
referidos e promover a necessidade de uma maior cobertura geográfica dos caminhos de ferro.

O Ano do Transporte Ferroviário não deve centrar-se apenas nas viagens e na deslocação de 
mercadorias e pessoas por caminho de ferro mas, também, no papel histórico e presente dos 
comboios, das estações ferroviárias e das infraestruturas ferroviárias. No passado, foram 
determinantes na definição das tradições e identidades regionais e fomentaram o 
desenvolvimento económico e social. Hoje, fazem parte do património cultural da Europa, que 
deve ser explorado mas, também, promovido e protegido. As estações de caminho de ferro 
também são catalisadores importantes no âmbito da promoção da arquitetura de qualidade e do 
planeamento inteligente das cidades e servem de locais para interações culturais e expressões 
artísticas. Viajar de comboio, independentemente do destino, pode ser uma experiência por si 
só e os comboios são, frequentemente, um local que facilita as interações sociais e culturais. 
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Retirando ilações do anterior Ano Europeu, a relatora salienta a necessidade de uma 
participação ativa de um vasto leque de partes interessadas, em especial a sociedade civil 
organizada, a fim de garantir não só o êxito do Ano do Transporte Ferroviário como, também, 
assegurar um legado político duradouro. Para além das partes interessadas enumeradas na 
proposta da Comissão, as associações culturais, as organizações de juventude e os vários 
estabelecimentos de ensino e formação têm um papel importante a desempenhar na promoção 
da importância e da utilização do transporte ferroviário. Do mesmo modo, a relatora considera 
que as sinergias entre os vários programas e iniciativas da União devem transcender a mera 
dimensão ferroviária e incluir programas que promovam a participação cívica, como os 
programas nos domínios da educação, da cultura e da juventude. O Ano do Transporte 
Ferroviário proporciona também uma oportunidade para estabelecer parcerias duradouras com 
empresas ferroviárias que possam ajudar a garantir que os programas de mobilidade da União, 
em especial o Erasmus+, sejam mais ecológicos. 

A relatora acredita na importância do transporte ferroviário, no seu valor social, cultural, 
ambiental e económico e no seu potencial para promover e acelerar a coesão territorial em toda 
a União. Os caminhos de ferro desempenharão um papel importante na consecução dos 
objetivos em matéria de clima, em consonância com o Pacto Ecológico Europeu, e na promoção 
do crescimento sustentável no futuro. 

Por último, a relatora reconhece a evolução da situação na Europa devido ao surto de COVID-
19 e à incerteza que esta implica, nomeadamente em termos de deslocações, mas também no 
que se refere a eventos, reuniões e debates, que constituem uma parte fundamental da iniciativa 
«Ano Europeu». Resta ainda saber se será necessário adiar a data de início do Ano do 
Transporte Ferroviário.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1
Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Na sua comunicação de 11 de 
dezembro de 201915, a Comissão definiu 
um Pacto Ecológico Europeu para a União 
Europeia e os seus cidadãos. O Pacto 
Ecológico Europeu consiste numa nova 
estratégia de crescimento que visa 
transformar a União numa sociedade 
equitativa e próspera, dotada de uma 
economia moderna, eficiente na utilização 
dos recursos e competitiva, capaz de 
garantir, até 2050, zero emissões líquidas 

(1) Na sua comunicação de 11 de 
dezembro de 201915, a Comissão definiu 
um Pacto Ecológico Europeu para a União 
Europeia e os seus cidadãos. O Pacto 
Ecológico Europeu consiste numa nova 
estratégia de crescimento sustentável que 
visa transformar a União numa sociedade 
equitativa e próspera, dotada de uma 
economia moderna, eficiente na utilização 
dos recursos e competitiva, capaz de 
garantir, até 2050, zero emissões líquidas 
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de gases com efeito de estufa e um 
crescimento económico dissociado da 
utilização dos recursos.

de gases com efeito de estufa e um 
crescimento económico dissociado da 
utilização dos recursos.

__________________ __________________
15 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 11 de dezembro de 2019, 
«Pacto Ecológico Europeu» 
[COM(2019) 640 final].

15 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 11 de dezembro de 2019, 
«Pacto Ecológico Europeu» 
[COM(2019) 640 final].

Alteração 2
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 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 

(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. As emissões dos 
transportes continuam a crescer, 
representando um quarto das emissões de 
gases com efeito de estufa da União, sendo 
os transportes urbanos responsáveis por 
uma parte significativa das emissões. Para 
alcançar a neutralidade climática, será 
necessário reduzir em 90% as emissões dos 
transportes até 2050. Alcançar a 
sustentabilidade dos transportes exige que 
se coloquem os utilizadores em primeiro 
lugar e que se proporcionem alternativas 
mais baratas, acessíveis de forma 
universal, saudáveis e limpas para os 
incitar a modificar os seus atuais hábitos 
no que respeita à mobilidade urbana e 
interurbana. Portanto, o Pacto Ecológico 
Europeu implica acelerar a transição para 
uma mobilidade sustentável e inteligente e 
a transição para a neutralidade 
carbónica. Ele prevê que uma parte 
substancial dos 75% de transportes 



PE650.707v02-00 6/24 AD\1209659PT.docx

PT

interiores. rodoviários internos de mercadorias 
realizados hoje também passe a ser 
assegurada por caminho de ferro e vias 
navegáveis interiores.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O transporte ferroviário tem um 
importante papel a desempenhar como 
fator de mudança na realização do 
objetivo de neutralidade climática até 
2050. Constitui um dos modos de 
transporte mais respeitadores do ambiente 
e mais eficientes do ponto de vista 
energético. O transporte ferroviário 
encontra-se em larga medida eletrificado e 
emite muito menos emissões de CO2 do 
que o transporte rodoviário ou aéreo 
equivalente, sendo o único modo de 
transporte que tem reduzido, de forma 
consistente, as suas emissões de gases com 
efeito de estufa e emissões de CO2 desde 
1990. Além disso, o transporte ferroviário 
diminuiu o seu consumo de energia entre 
1990 e 201618 e utiliza cada vez mais 
fontes de energia renováveis.

(5) O transporte ferroviário tem um 
importante papel a desempenhar para 
alcançar o objetivo de neutralidade 
climática da União até 2050. Constitui um 
dos modos de transporte mais respeitadores 
do ambiente e mais eficientes do ponto de 
vista energético. O transporte ferroviário 
encontra-se em larga medida eletrificado e 
é responsável por apenas 0,5% das 
emissões totais de gases com efeito de 
estufa17-A dos transportes, muito menos 
emissões de CO2 do que o transporte 
rodoviário ou aéreo equivalente, sendo o 
único modo de transporte que tem 
reduzido, de forma consistente, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa e 
emissões de CO2 desde 1990. Além disso, 
o transporte ferroviário diminuiu o seu 
consumo de energia entre 1990 e 201618 e 
utiliza cada vez mais fontes de energia 
renováveis.

__________________ __________________
17-A Espaço de imprensa da Comissão 
Europeia, «2021: Ano Europeu do 
Transporte Ferroviário» (fonte: Eurostat, 
EU28-2017).

18 «Statistical pocketbook 2019 — EU 
transport in figures» (Livro de bolso 
estatístico da UE de 2019 sobre os 
transportes), DG MOVE (fonte: Eurostat).

18 «Statistical pocketbook 2019 — EU 
transport in figures» (Livro de bolso 
estatístico da UE de 2019 sobre os 
transportes), DG MOVE (fonte: Eurostat).

Alteração 4
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Proposta de decisão
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) Muitos Estados-Membros 
continuam a não ter ligações eficazes à 
rede ferroviária europeia ou a 
infraestrutura necessária para as 
desenvolver. Ao assegurar a interligação 
das rotas de transporte principais e 
secundárias da União com as regiões e os 
territórios periféricos, o setor ferroviário 
pode fazer mais para contribuir para a 
coesão social, económica e territorial e 
permitir que os europeus descubram o 
continente e promover o intercâmbio 
cultural. No caso de as ligações 
ferroviárias serem inexistentes ou estarem 
em desenvolvimento, as ligações 
intermodais – por exemplo, o transporte 
em autocarro – podem ajudar a melhorar 
o acesso a muitas regiões e territórios 
periféricos.

Alteração 5
Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O caminho de ferro também tem 
um papel importante a desempenhar no 
apoio à recuperação económica pós-
COVID-19, impulsionando 
simultaneamente as transições ecológica e 
digital. O investimento em ligações 
ferroviárias de alta velocidade pode 
melhorar a eficiência económica, por 
exemplo, reduzindo o tempo de 
deslocação dos trabalhadores ou o tempo 
de viagem para os turistas. O investimento 
na oferta de Wi-Fi nos comboios pode 
igualmente aumentar a produtividade e 
melhorar a experiência de viagem. É 
necessário estabelecer ligações 
transfronteiriças em falta, reativar as 
linhas fora de uso, restabelecer os 
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serviços de comboios noturnos, melhorar 
e modernizar as infraestruturas 
ferroviárias e o material circulante e 
reforçar as ligações intermodais. O plano 
de recuperação e o quadro financeiro 
plurianual da União para o período de 
2021-2027 terão de afetar o 
financiamento necessário para 
impulsionar o investimento necessário no 
transporte ferroviário.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Uma maior utilização do 
transporte ferroviário pode desempenhar 
um papel importante na promoção dum 
estilo de vida saudável e na melhoria da 
segurança. As viagens de comboio podem 
ser facilmente combinadas com as 
deslocações a pé e de bicicleta, ao passo 
que o tempo passado num comboio e não 
num automóvel pode reduzir a exposição 
à poluição e os níveis de stress. O 
transporte ferroviário é também um meio 
de transporte seguro.

Alteração 7

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. Esses obstáculos têm um 
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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.

impacto significativo na competitividade e 
atratividade do transporte ferroviário e 
incluem diferentes níveis de taxas de 
acesso à infraestrutura, obstáculos à 
entrada em circulação do material 
circulante e ainda sistemas de controlo e 
regulamentos de funcionamento 
divergentes. A atratividade do transporte 
ferroviário é reduzida ainda mais pela 
falta de acessibilidade para as pessoas 
com deficiência, os elevados preços da 
venda de bilhetes em alguns países e o 
ruído excessivo. Eliminar os diversos 
obstáculos, reduzindo os custos e 
acelerando a inovação, permitirá ao 
transporte ferroviário realizar todo o seu 
potencial em toda a União. Por 
conseguinte, o transporte ferroviário 
necessita de um novo impulso para se 
tornar mais atrativo, economicamente 
comportável e acessível para os viajantes, 
especialmente os jovens, e as empresas.

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os comboios, as estações e as 
infraestruturas ferroviárias têm um papel 
social que vai muito além da sua 
finalidade técnica principal, uma vez que 
têm sido historicamente determinantes 
para moldar tradições e identidades 
regionais e promover o desenvolvimento 
económico e social. Hoje em dia, as 
estações e as infraestruturas ferroviárias 
são catalisadores importantes no âmbito 
da promoção da arquitetura de qualidade, 
do desenvolvimento sustentável e do 
planeamento inteligente das cidades. 
Representam também um importante 
património cultural de pleno direito. As 
estações ferroviárias desempenham 
atualmente um papel duplo: não são 
apenas plataformas de transporte mas 
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também plataformas importantes para 
campanhas de informação e projetos 
educativos, culturais e sociais e, portanto, 
locais fundamentais na comunidade local. 
Além disso, viajar de comboio pode ser 
uma experiência em si própria, 
facilitando a interação e o intercâmbio 
sociais e culturais.

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A educação formal e não formal 
desempenha um papel fundamental na 
melhoria da compreensão da importância 
e do valor do transporte ferroviário e no 
incentivo à utilização deste transporte. A 
participação ativa dos estabelecimentos de 
ensino, especialmente as escolas, pode 
ajudar a impulsionar a utilização do 
transporte ferroviário. Também se podem 
incentivar os estabelecimentos de ensino a 
aprenderem mutuamente com vista a 
desenvolver currículos que permitam a 
aprendizagem sobre os aspetos históricos, 
técnicos e ambientais do transporte 
ferroviário e a promover a utilização do 
transporte ferroviário para deslocações 
escolares e intercâmbios educativos.

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) A União deve assegurar que os 
seus próprios programas de mobilidade 
transnacional – incluindo nos domínios 
da educação e formação, investigação, 
cultura e juventude, em especial o 
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Erasmus+, o Corpo Europeu de 
Solidariedade e o Europa Criativa – 
devem, sempre que possível, dar 
prioridade ao transporte ferroviário como 
meio de transporte escolhido. O acesso a 
serviços ferroviários economicamente 
comportáveis pode ajudar a apoiar os 
esforços no sentido de tornar os 
programas mais inclusivos, alargando a 
cobertura geográfica e socioeconómica. 
Tal como exemplificado pelo regime de 
mobilidade de curta duração que permite 
aos jovens explorar a União Europeia – 
#DiscoverEU –, as parcerias entre a 
Comissão e os operadores ferroviários 
podem promover eficazmente a 
mobilidade sustentável no quadro dos 
programas da União e, desta forma, 
provocar uma alteração dos hábitos das 
pessoas.

Alteração 11
Proposta de decisão
Considerando 7-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-D) As experiências anteriores com o 
Ano Europeu demonstraram que a 
participação efetiva na iniciativa pode ser 
conseguida através do desenvolvimento de 
sinergias com outros programas 
relevantes da União, nomeadamente nos 
domínios da educação e formação, da 
cultura e da juventude. Estes programas 
promovem a aprendizagem, a 
comunicação e a cidadania ativa e, por 
isso, podem ajudar a apoiar o Ano 
Europeu, por exemplo, através de projetos 
educativos no âmbito do programa 
Erasmus+ ou de projetos culturais no 
âmbito do programa Europa Criativa com 
um tema ferroviário. Do mesmo modo, o 
Ano Europeu pode incentivar opções de 
mobilidade mais ecológicas no âmbito dos 
programas. As experiências passadas 
também colocaram em evidência o facto 
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de a participação ativa de um vasto leque 
de partes interessadas, em especial da 
sociedade civil organizada, poder 
contribuir para assegurar um legado 
político duradouro.

Alteração 12

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 
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.

(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 
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, nos 
Estados-Membros que possuem tais 
serviços –, como também ilustrado pela 
popularidade do #DiscoverEU. Além disso, 
o tema da edição de 2021 do festival 
internacional de arte Europália – cujo 
início está previsto para outubro de 2021 
– serão os comboios, realçando não só o 
património mas também o importante 
papel dos caminhos de ferro como fator de 
mudanças sociais, económicas e 
industriais.
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Alteração 13
Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário é incentivar e apoiar os 
esforços desenvolvidos pela União, os 
Estados-Membros, as autoridades regionais 
e locais e outras organizações no sentido de 
aumentar a percentagem de passageiros e 
mercadorias que são transportados por 
caminho de ferro. Em especial, o Ano 
Europeu:

O objetivo do Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário é incentivar e apoiar os 
esforços desenvolvidos pela União, os 
Estados-Membros, as autoridades regionais 
e locais e outras organizações e partes 
interessadas pertinentes, no sentido de 
promover a importância histórica, 
presente e futura dos caminhos de ferro 
para a Europa e o desenvolvimento dos 
caminhos de ferro enquanto elemento 
essencial da política de transportes e 
mobilidade sustentável da União, 
aumentando a percentagem de passageiros 
e mercadorias que são transportados por 
caminho de ferro. Em especial, o Ano 
Europeu:

Alteração 14

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 valor do transporte 
ferroviário como modo de transporte 
sustentável, inovador, seguro, conveniente 
e economicamente comportável, em 
particular, destacando o importante papel 
deste modo de transporte como 
instrumento de coesão territorial e 
potencial 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 e os cidadãos 
idosos;
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Alteração 15
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, 
que aproxima os cidadãos, fomenta a 
coesão e contribui para o desenvolvimento 
do mercado interno da União, chamando 
igualmente a atenção para as 
disparidades existentes nas 
infraestruturas ferroviárias em todos os 
Estados-Membros e para a importância de 
desenvolver ligações ferroviárias, a fim de 
melhorar as opções de mobilidade de 
todos os cidadãos da União;

Alteração 16

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 
sociedade e a competitividade industrial 
da União, divulgando e reforçando as 
ligações com o desenvolvimento regional, 
a coesão transfronteiriça, a chamada 
economia grisalha, a inovação, o emprego, 
a educação, a juventude, a cultura e o 
desporto, e dando especial atenção à 
acessibilidade das pessoas com deficiência 
e mobilidade reduzida;

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promoverá o transporte ferroviário 
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como modo de transporte preferido dos 
participantes nos programas de 
mobilidade da União nos domínios da 
educação e formação, investigação, 
juventude, desporto e cultura, 
desenvolvendo regimes e iniciativas de 
incentivo para melhorar a acessibilidade, 
também em termos de preços, 
especialmente para as pessoas com menos 
oportunidades;

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Promoverá o transporte ferroviário 
como uma opção de viagem mais 
respeitadora do ambiente, capaz de 
substituir os voos de média e curta 
distância, reduzir o impacto ambiental do 
transporte relacionado com o turismo, 
permitir um turismo mais sustentável e 
também que as pessoas explorem a União 
em toda a sua diversidade;

Alteração 19
Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Salientará o valor dos comboios, 
das estações ferroviárias e das 
infraestruturas ferroviárias como parte 
integrante do património cultural 
industrial da União, que deve ser 
protegido e promovido, e fomentar o 
turismo cultural sustentável, 
estabelecendo ligações com o Ano 
Europeu do Património Cultural 2018;
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Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 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 para promover o debate, 
sensibilizar e interagir com cidadãos, a 
sociedade civil organizada, empresas, 
autoridades públicas e outras partes 
interessadas relevantes a favor de uma 
maior utilização do transporte ferroviário 
por pessoas e mercadorias e como meio de 
combater as alterações climáticas, 
promovendo as viagens e o turismo 
sustentáveis e as ligações com outros 
modos de transporte mais respeitadores do 
ambiente, como a bicicleta, e promovendo 
ainda o intercâmbio cultural, através de 
múltiplos canais e instrumentos, incluindo 
eventos nos Estados-Membros;

Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 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 
para a consecução dos objetivos em 
matéria de sustentabilidade dos 
transportes;

(b) Informação, atividades educativas e 
campanhas de sensibilização, incluindo em 
linha, bem como exposições para 
incentivar uma maior utilização do 
transporte ferroviário – incluindo através 
da rede de comboios noturnos existente – 
para incentivar mudanças no entendimento 
dos passageiros, dos consumidores e das 
empresas, e estimular um contributo ativo 
do público em geral para a consecução dos 
objetivos em matéria de transportes mais 
sustentáveis, acessíveis, economicamente 
comportáveis e seguros;

Alteração 22
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Campanhas e partilha de boas 
práticas para incentivar as pessoas a 
utilizarem o comboio para descobrir a 
Europa e o seu património cultural – 
incluindo os caminhos de ferro como 
parte do património cultural industrial da 
Europa – e para promover eventos 
culturais e desportivos acessíveis por 
comboio, bem como projetos financiados 
pelo programa Europa Criativa tendo os 
comboios como localização e núcleo do 
projeto;

Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Desenvolvimento de parcerias e 
regimes de incentivo com operadores 
ferroviários, incluindo em países 
terceiros, para apoiar soluções de 
transporte sustentáveis e economicamente 
comportáveis para os participantes nos 
programas de mobilidade da União – em 
particular, o Erasmus+, o Europa 
Criativa e o Corpo Europeu de 
Solidariedade;

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Partilha de experiências e boas 
práticas das autoridades nacionais, 
regionais e locais, da sociedade civil, das 

(c) Partilha de experiências e boas 
práticas das autoridades nacionais, 
regionais e locais, da sociedade civil, dos 
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empresas e das escolas relacionadas com a 
promoção da utilização do transporte 
ferroviário e com a realização de 
mudanças comportamentais aos vários 
níveis;

parceiros sociais, das empresas – 
incluindo operadores turísticos –, das 
escolas e de outros estabelecimentos de 
ensino e formação, de associações 
culturais, de organizações de juventude e 
outras partes interessadas relevantes, 
sobre a promoção da importância e da 
utilização do transporte ferroviário e sobre 
formas de encorajar mudanças 
comportamentais aos vários níveis;

Alteração 25
Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Realização de estudos e atividades 
inovadoras, e divulgação dos respetivos 
resultados à escala nacional ou europeia; e

(d) Realização de estudos e atividades 
inovadoras, e divulgação dos respetivos 
resultados à escala regional, nacional ou 
europeia; e

Alteração 26
Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Promoção de projetos e redes 
relacionados com o Ano Europeu, 
nomeadamente através dos meios de 
comunicação social, das redes sociais e de 
outras comunidades em linha.

(e) Promoção de projetos e redes 
relacionados com o Ano Europeu – em 
particular, o festival Europália – 
nomeadamente através dos meios de 
comunicação social, das redes sociais e de 
outras comunidades em linha, de forma a 
alcançar um público tão vasto quanto 
possível;.

Alteração 27
Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instituições e os órgãos da 
União, bem como os Estados-Membros, 

2. As instituições e os órgãos da 
União, bem como os Estados-Membros, 
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respetivamente ao nível da União e ao 
nível nacional, podem fazer referência ao 
Ano Europeu e utilizar o respetivo logótipo 
ao promover as atividades referidas no n.º 
1.

respetivamente ao nível da União e ao 
nível nacional, devem fazer referência ao 
Ano Europeu e utilizar o respetivo logótipo 
ao promover as atividades referidas no n.º 
1 e devem também, em todas as etapas de 
promoção, fazer a devida referência ao 
apoio da União aos projetos e iniciativas 
financiados no âmbito do Ano Europeu.

Alteração 28

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.

A fim de assegurar a coordenação das 
atividades relevantes do Ano Europeu a 
nível nacional, os Estados-Membros devem 
nomear coordenadores nacionais. Os 
coordenadores nacionais são nomeados 
com base nos seus conhecimentos 
especializados e no seu empenho 
comprovado em prol do desenvolvimento 
do transporte ferroviário.

Alteração 29

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão organizará 
periodicamente reuniões com os 
coordenadores nacionais para coordenar o 
desenrolar do Ano Europeu. Essas reuniões 
devem igualmente constituir ocasiões para 
trocar informações sobre a execução do 
Ano Europeu aos níveis nacional e da 
União; os representantes do Parlamento 
Europeu podem participar nas reuniões na 
qualidade de observadores.

1. A Comissão organizará 
periodicamente reuniões com os 
coordenadores nacionais para coordenar o 
desenrolar do Ano Europeu. Essas reuniões 
devem igualmente constituir ocasiões para 
trocar informações e boas práticas sobre a 
execução do Ano Europeu aos níveis 
nacional e da União; os representantes do 
Parlamento Europeu serão convidados 
para as reuniões na qualidade de 
observadores.
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Alteração 30

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A coordenação das atividades do 
Ano Europeu a nível da União terá uma 
abordagem transversal, com vista a 
fomentar sinergias entre os diferentes 
programas e as diferentes iniciativas da 
União que financiam projetos no domínio 
do transporte ferroviário ou que têm uma 
dimensão ferroviária.

2. A coordenação das atividades do 
Ano Europeu a nível da União terá uma 
abordagem transversal, com vista a 
fomentar sinergias entre os diferentes 
programas e as diferentes iniciativas da 
União que financiam projetos no domínio 
do transporte ferroviário, que têm uma 
dimensão ferroviária ou que promovem a 
participação cívica, como programas nos 
domínios da educação e formação, da 
cultura e da juventude.

Alteração 31

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.° 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 as partes interessadas e os 
representantes de organizações ou de 
organismos europeus ativos no domínio do 
transporte ferroviário, nomeadamente as 
redes culturais transnacionais e 
transregionais existentes, as ONG 
pertinentes e as organizações de juventude, 
associações culturais e partes interessadas 
da educação e formação, para lhe 
prestarem assistência na execução do Ano 
Europeu a nível da União.

Alteração 32

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.° 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão, em função das limitações 
orçamentais, poderá organizar convites à 
apresentação de propostas e projetos para a 
concessão de apoio financeiro em caso de 
contributo excecional para a consecução 
dos objetivos do Ano Europeu.

A Comissão poderá organizar convites à 
apresentação de propostas e projetos para a 
concessão de apoio financeiro em caso de 
contributo excecional para a consecução 
dos objetivos do Ano Europeu.

Alteração 33

Proposta de decisão
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do Ano Europeu, se 
necessário, a Comissão cooperará com as 
organizações internacionais competentes, 
assegurando simultaneamente a 
visibilidade da participação da União.

Para efeitos do Ano Europeu, se 
necessário, a Comissão cooperará com as 
organizações internacionais pertinentes, 
inclusive nos domínios da cultura e da 
educação, e com as autoridades 
pertinentes dos países vizinhos, 
assegurando simultaneamente a 
visibilidade da participação da União.

Alteração 34

Proposta de decisão
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-A
Orçamento

A dotação financeira para a execução da 
presente decisão para o período de  a 31 
de dezembro de 2022 é estimada em 
8 milhões de EUR.
As dotações anuais são autorizadas pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho 
dentro dos limites do quadro financeiro.
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Alteração 35

Proposta de decisão
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório sobre a execução, os resultados e 
a avaliação global das iniciativas previstas 
na presente decisão.

Até 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório sobre a execução, os resultados e 
a avaliação global das iniciativas previstas 
na presente decisão. O relatório deve 
também incluir todas as propostas 
políticas ou legislativas relevantes para 
dar seguimento ao Ano Europeu. 
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