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Alteração 26
Elżbieta Kruk

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

(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 
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].

Or. pl

Alteração 27
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Erasmus+, o programa-quadro 
da UE para a mobilidade, o ensino, a 
juventude e o desporto, é um dos 
programas europeus mais conhecidos e 
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populares. Dado que a UE está a envidar 
esforços para tornar o Erasmus+ «mais 
ecológico» e que a mobilidade está no 
cerne deste programa, as sinergias com o 
Erasmus+ devem desempenhar um papel 
central no Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário. As viagens ferroviárias 
podem ser utilizadas para atividades no 
âmbito do programa Erasmus+, 
nomeadamente para o DiscoverEU, para 
alcançar destinos de reuniões relativas a 
projetos, conferências e destinos de 
mobilidade individual e de grupo a longo, 
médio e curto prazo;

Or. en

Alteração 28
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta de decisão
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A iniciativa DiscoverEU tem 
potencial para promover intercâmbios 
interculturais entre jovens europeus e 
para permitir que os jovens adquiram 
novas competências, designadamente 
competências transversais, as chamadas 
competências «sociais», competências de 
comunicação, competências de resolução 
de problemas e competências associadas à 
organização orçamental, ao trabalho em 
equipa e ao planeamento;

Or. en

Alteração 29
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proposta de decisão
Considerando 4
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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 
interiores.

(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, 
sem emissões e inteligente. Desta forma, a 
UE abre a via ecológica que deverá 
salvaguardar os direitos sociais e 
melhorar a vida de todos os cidadãos da 
União. 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 interiores.

Or. en

Alteração 30
Catherine Griset

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em consonância com os objetivos (4) Em consonância com os objetivos 
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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 
interiores.

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 deve prever uma 
transição para uma mobilidade rarefeita, 
relocalizada e mais inteligente, para fazer 
face a estes desafios. Deve prever 
igualmente 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.

Or. fr

Alteração 31
Laurence Farreng

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 

(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 
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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 
interiores.

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 a todos, 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 
interiores.

Or. fr

Alteração 32
Victor Negrescu

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 

(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 apenas 0,5 % das 
emissões totais de gases com efeito de 
estufa dos transportes18-A, muito menos 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 
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ferroviário diminuiu o seu consumo de 
energia entre 1990 e 201618 e utiliza cada 
vez mais fontes de energia renováveis.

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.

_________________ _________________
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).
18-A Espaço da imprensa da CE, «2021: 
The European Year of Rail» (2021: Ano 
Europeu do Transporte Ferroviário 
(fonte: Eurostat, UE-28 - 2017).

Or. en

Alteração 33
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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) A mobilidade é um dos pilares 
fundamentais do Pacto Ecológico 
Europeu e 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.
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_________________ _________________
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).

Or. en

Alteração 34
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Ao incentivar investimentos nas 
formas mais avançadas e atrativas de 
infraestruturas ferroviárias e de 
comboios, como os comboios de alta 
velocidade, a UE, os Estados-Membros e 
as autoridades locais e regionais podem 
acelerar a recuperação económica após a 
crise de COVID-19 e, ao mesmo tempo, 
tornar o transporte ferroviário 
verdadeiramente útil para os cidadãos na 
sua vida quotidiana, por exemplo, para 
uma deslocação rápida para o seu local de 
trabalho e para permitir que os turistas 
cheguem mais rapidamente a sítios 
culturais e a outros locais de interesse;

Or. en

Alteração 35
Laurence Farreng

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Ao assegurar a interligação das 
principais rotas de transporte da União 

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

transporte da União com a maior parte das 
regiões e dos territórios periféricos, o setor 
ferroviário contribui para a coesão social, 
económica e territorial, ao mesmo tempo 
que permite a descoberta do território 
pelos cidadãos europeus e os intercâmbios 
culturais.

Or. fr

Alteração 36
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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) 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. Contudo, 
em inúmeros casos, não existem ligações 
ou faltam as infraestruturas necessárias;

Or. en

Alteração 37
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Algumas linhas ferroviárias 
existentes têm de ser alargadas para 
chegarem a locais de interesse específicos, 
como, por exemplo, sítios culturais, 
turísticos ou desportivos. Entretanto, 
enquanto estes locais de interesse não 
estão ligados ao sistema ferroviário, deve 
ser incentivada a substituição das ligações 



AM\1207527PT.docx 11/43 PE653.797v01-00

PT

em falta por outros meios de transporte, 
por exemplo, por autocarros que 
assegurem ligações frequentes entre a 
estação ferroviária mais próxima e estes 
locais de interesse específicos. Desta 
forma, as linhas ferroviárias existentes 
tornar-se-iam imediatamente mais úteis 
aos cidadãos;

Or. en

Alteração 38
Elżbieta Kruk

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 
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.

(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 que têm um impacto real e 
significativo na competitividade e 
atratividade do transporte ferroviário, 
nomeadamente o nível das taxas de acesso 
à infraestrutura ferroviária, os obstáculos 
à entrada em serviço do material 
circulante e a diversidade de sistemas de 
controlo e de regulamentos de serviço. 
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.

Or. pl

Alteração 39
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Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 
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.

(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 
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. A União deve 
promover políticas mais inclusivas, 
acessíveis a pessoas com deficiência e 
atrativas para os jovens.

Or. en

Alteração 40
Laurence Farreng

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 
respeito à necessidade de reduzir o ruído. 
Eliminar esses obstáculos, reduzindo os 

(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 
respeito à necessidade de reduzir o ruído. 
Eliminar esses obstáculos, reduzindo os 
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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.

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, nomeadamente os jovens, e as 
empresas.

Or. fr

Alteração 41
Laurence Farreng

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Embora a maior parte das estações 
ferroviárias exista, sobretudo, para 
cumprir a sua função primeira de local de 
chegada e de partida dos viajantes, é cada 
vez mais frequente cumprirem um duplo 
objetivo, tornando-se plataformas de 
projetos de informação, educativos, 
culturais e sociais, o que aumenta o seu 
atrativo para os viajantes e, em 
consequência, valoriza as comunidades 
locais.

Or. fr

Alteração 42
Salima Yenbou

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Ao facultar apoio ao investimento 
em infraestruturas ferroviárias através 
dos seus fundos e programas, a União tem 
um impacto direto na promoção do 
transporte ferroviário que deve ser 
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plenamente explorado. Um «renascimento 
do transporte ferroviário» exige um 
financiamento adicional que se deve 
concentrar especialmente no 
(r)estabelecimento das ligações 
ferroviárias transfronteiriças e regionais 
em falta, na manutenção e na 
modernização das linhas e infraestruturas 
existentes, bem como na reativação de 
linhas desativadas que podem ser 
utilizadas para o transporte ferroviário de 
passageiros e de mercadorias. Podem ser 
postas em práticas em toda a União ideias 
novas sobre a melhor utilização do 
material circulante, a fim de facilitar, por 
exemplo, a reemergência dos serviços de 
comboios noturnos. São essenciais fundos 
substanciais e taxas de cofinanciamento 
acrescidas, que devem ser orientados para 
uma mobilidade sustentável, intermodal e 
inteligente, devendo o transporte 
ferroviário estar no cerne de qualquer 
estratégia europeia de mobilidade e 
constituir uma condição prévia do 
financiamento. A Comissão deve zelar por 
que, na planificação e execução do 
orçamento da União para o período 2021-
2027, sejam afetados fundos suficientes a 
este "renascimento»;

Or. fr

Alteração 43
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O programa de trabalho da 
Comissão Europeia para 2020, bem como 
muitos outros documentos da UE, 
salientam dois elementos incontornáveis 
para um futuro próspero e sustentável da 
Europa: a transição verde e a transição 
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digital. Desde que seja assegurado um 
investimento sólido em boas redes sem 
fios em todos os comboios europeus, o 
transporte ferroviário pode contribuir 
significativamente para ambas as 
transições. O tempo passado no comboio 
com uma boa rede sem fios também pode 
ser bem utilizado, entre outras coisas, 
para fins educativos, porquanto muitos 
europeus passam bastante tempo em 
comboios nas suas deslocações diárias, 
tanto jovens que vão para a escola como 
adultos que vão para o trabalho;

Or. en

Alteração 44
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os programas e projetos da UE 
destinados a promover a mobilidade 
transnacional e transregional, 
especialmente nos domínios da educação, 
formação, mercado de trabalho, cultura e 
turismo, como o Erasmus+, o programa 
Europa Criativa ou o Corpo Europeu de 
Solidariedade, devem, sempre que 
possível, conferir prioridade ao transporte 
ferroviário como meio de transporte 
escolhido;

Or. en

Alteração 45
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

(8-B) O transporte ferroviário pode 
desempenhar um papel importante na 
promoção, sob diferentes formas, de um 
estilo de vida saudável junto dos jovens e 
dos adultos europeus. Pode, por exemplo, 
incentivar caminhadas mais frequentes e 
a utilização mais frequente de bicicletas 
na vida quotidiana, desde que seja 
autorizado o transporte de bicicletas nos 
comboios. A caminhada e a bicicleta 
podem ser os meios de transporte 
utilizados entre o domicílio e a estação 
ferroviária e entre a estação ferroviária e 
o local de trabalho ou a escola. Ambos 
são equivalentes ao exercício desportivo 
ligeiro e permitem que as pessoas evitem a 
utilização de automóveis, evitem o stresse 
associado a engarrafamentos e diminuem 
a inalação de ar poluído (os dados 
mostram que a concentração de poluição 
no interior de um automóvel é ainda mais 
elevada do que no exterior, na estrada). 
Os dados mostram que o stresse dos 
europeus está em constante aumento. A 
promoção da utilização dos comboios 
durante o Ano Europeu poderá contribuir 
para contrariar estas tendências. Poderão 
ser disponibilizados programas de bem-
estar a bordo dos comboios. O tempo 
passado em deslocações diárias de 
comboio pode igualmente representar um 
tempo passado longe do stresse diário;

Or. en

Alteração 46
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta de decisão
Considerando 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(8-C) As deslocações de comboio podem 
aumentar a segurança dos jovens 
europeus, muitos dos quais ainda utilizam 
meios de transporte questionáveis, como a 
boleia para chegar à escola secundária, 
para viajar para cidades e aldeias mais 
pequenas e distantes ou para chegar a 
destinos de atividades de lazer;

Or. en

Alteração 47
Salima Yenbou

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2021 é proclamado «Ano 
Europeu do Transporte Ferroviário» (a 
seguir, «Ano Europeu»).

O ano de 2021 é proclamado «Ano 
Europeu do Transporte Ferroviário» (a 
seguir, «Ano Europeu») e apoia o 
desenvolvimento dos caminhos de ferro 
enquanto núcleo sustentável da política de 
mobilidade da UE.

Or. fr

Alteração 48
Catherine Griset

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 no sentido de 
aumentar a percentagem de passageiros e 
mercadorias que são transportados por 
caminho de ferro em relação aos outros 
modos de transporte mais poluentes. Em 
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especial, o Ano Europeu:

Or. fr

Alteração 49
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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, bem como por outras partes 
interessadas pertinentes no sentido de 
aumentar a percentagem de passageiros e 
mercadorias que são transportados por 
caminho de ferro. Em especial, o Ano 
Europeu:

Or. en

Alteração 50
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 
como modo de transporte sustentável, 
acessível, 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 para o cumprimento do Acordo de Paris, 
e sensibilizando um público mais alargado, 
especialmente os jovens; salientará a 
necessidade de apoio financeiro público 
aos serviços ferroviários transfronteiriços 
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em toda a UE, especialmente após a crise 
da COVID-19, que constituem uma 
alternativa aos voos de curta e média 
distância;

Or. en

Alteração 51
Laurence Farreng

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 
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, nomeadamente 
os que participam nos programas 
Erasmus+ e Corpo Europeu de 
Solidariedade, para os quais a mobilidade 
está no cerne da experiência europeia e 
cuja participação nestes programas é 
suscetível de induzir uma mudança de 
hábitos;

Or. fr

Alteração 52
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoverá o transporte ferroviário 
como modo de transporte sustentável, 

(a) Promoverá o transporte ferroviário 
como modo de transporte sustentável, 
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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;

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 e os idosos;

Or. en

Alteração 53
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promoverá a utilização do 
transporte ferroviário, sempre que 
possível, para atividades no âmbito do 
programa Erasmus+;

Or. en

Alteração 54
Laurence Farreng

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 e 
contribuindo para a integração do mercado 
interno da União, salientando as 
disparidades existentes entre os países 
europeus em matéria de infraestruturas 
ferroviárias, que colocam os cidadãos em 
situações de marcada desigualdade em 
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matéria de mobilidade;

Or. fr

Alteração 55
Catherine Griset

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 as nações e as regiões europeias 
em toda a sua diversidade;

Or. fr

Alteração 56
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promoverá as viagens de comboio 
e incentivará esforços no sentido de as 
tornar mais acessíveis e atrativas para os 
jovens;

Or. en

Alteração 57
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Proposta de decisão
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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 e a sociedade da União, 
abrangendo em especial questões 
relacionadas com o desenvolvimento 
regional, a coesão transfronteiriça, a 
competitividade industrial, a economia 
grisalha, o turismo sustentável, a inovação, 
o emprego, a educação, a juventude e a 
cultura, e melhorando a acessibilidade das 
pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 58
Salima Yenbou

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 sociedade e a 
economia da União, abrangendo em 
especial questões relacionadas com o 
desenvolvimento regional, o turismo 
sustentável, a competitividade industrial, a 
inovação, o emprego, a educação, a 
juventude e a cultura, prestando particular 
atenção à melhoria da acessibilidade das 
pessoas com deficiência;

Or. fr

Alteração 59
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)
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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 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, a 
cultura e o património cultural industrial, 
e melhorando a acessibilidade das pessoas 
com deficiência;

Or. es

Alteração 60
Salima Yenbou

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Abordará a questão do impacto 
ambiental dos transportes relacionados 
com o turismo e sensibilizará a opinião 
pública para a necessidade de um turismo 
sustentável, colocando a tónica no 
património e no turismo cultural, dando 
continuidade ao Ano Europeu do 
Património Cultural 2018;

Or. fr

Alteração 61
Victor Negrescu

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Elaborará um plano de 
desenvolvimento da rede ferroviária 
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atualizado, concebido para integrar toda a 
União, com acesso às mais recentes 
tecnologias neste domínio, a fim de 
assegurar a igualdade de oportunidades e 
o acesso equitativo à mobilidade para 
todos, especialmente no âmbito dos 
programas e iniciativas da UE, como o 
Erasmus+;

Or. en

Alteração 62
Laurence Farreng

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promoverá o transporte ferroviário 
como meio de transporte privilegiado e 
acessível para os participantes nos 
programas de mobilidade, juventude e 
cultura da União Europeia;

Or. fr

Alteração 63
Victor Negrescu

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Desenvolverá novas oportunidades 
de mobilidade através das redes 
ferroviárias e torná-las-á mais acessíveis, 
nomeadamente com recurso a incentivos 
especiais, a pessoas de meios 
desfavorecidos, de zonas rurais ou de 
regiões isoladas;

Or. en
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Alteração 64
Salima Yenbou

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Contribuirá para a promoção do 
transporte ferroviário como elemento 
essencial das relações entre a União e os 
países vizinhos, em especial dos Balcãs 
Ocidentais, tendo em conta os interesses e 
necessidades dos países parceiros e a 
experiência da União neste modo de 
transporte.

(d) Sublinhará a dimensão europeia e 
transfronteiriça do transporte ferroviário 
e a necessidade de transformar o mosaico 
de redes ferroviárias nacionais da UE 
numa verdadeira rede europeia, 
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; favorecerá, 
nomeadamente, as vantagens das opções 
ferroviárias sempre que estas puderem 
substituir os voos de médio curso.

Or. fr

Alteração 65
Catherine Griset

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Contribuirá para a promoção do 
transporte ferroviário como elemento 
essencial das relações entre a União e os 
países vizinhos, em especial dos Balcãs 
Ocidentais, tendo em conta os interesses e 
necessidades dos países parceiros e a 
experiência da União neste modo de 
transporte.

(d) Contribuirá para a promoção do 
transporte ferroviário, tendo em conta os 
interesses e necessidades dos países 
parceiros e a experiência da União neste 
modo de transporte.

Or. fr
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Alteração 66
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promoverá a iniciativa 
DiscoverEU, que depende quase 
integralmente dos serviços ferroviários;

Or. en

Alteração 67
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas a tomar para a 
consecução dos objetivos estabelecidos no 
artigo 2.º incluem as seguintes atividades a 
nível da União, nacional, regional ou local, 
relacionadas com os objetivos do Ano 
Europeu:

1. As medidas a tomar para a 
consecução dos objetivos estabelecidos no 
artigo 2.º incluem as seguintes atividades a 
nível da União, nacional, regional ou local, 
com um claro enfoque na sociedade civil, 
relacionadas com os objetivos do Ano 
Europeu:

Or. en

Alteração 68
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 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 

(a) Iniciativas e eventos para promover 
o debate, sensibilizar e facilitar o 
envolvimento dos cidadãos, incluindo 
jovens, estudantes e pessoas com 



AM\1207527PT.docx 27/43 PE653.797v01-00

PT

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;

deficiência, 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, promover o 
intercâmbio cultural e as viagens e o 
turismo sustentável, através de múltiplos 
canais e instrumentos, incluindo eventos 
nos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 69
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 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 destinadas a promover o 
debate, sensibilizar e incentivar o 
envolvimento das autoridades públicas, 
empresas e outras partes interessadas 
pertinentes 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;

Or. en

Alteração 70
Catherine Griset

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 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 

(a) Iniciativas e eventos para promover 
o debate, sensibilizar e facilitar o 
envolvimento dos cidadãos, empresas e 
autoridades públicas a favor de uma maior 
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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;

utilização do transporte ferroviário por 
pessoas e mercadorias e como meio de 
combater as alterações climáticas, 
fomentando uma mobilidade de circuitos 
mais curtos;

Or. fr

Alteração 71
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promoção de eventos desportivos 
em locais acessíveis por comboio;

Or. en

Alteração 72
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Promoção e incentivo de serviços 
ferroviários que permitam transportar 
bicicletas a bordo para visitar atrações 
turísticas em destinos específicos;

Or. en

Alteração 73
Laurence Farreng

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 - alínea b)
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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, exposições, festivais, 
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 e 
acessibilidade dos transportes, incitando 
ao mesmo tempo à descoberta ativa do 
território europeu, mas também à 
descoberta do património ferroviário 
europeu, que faz parte da história da 
Europa, nomeadamente industrial;

Or. fr

Alteração 74
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 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 sobre a atualidade e a 
história da ferrovia e a sua contribuição 
para o património industrial europeu; 
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;

Or. es

Alteração 75
Elżbieta Kruk
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 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, exposições, atividades 
inspiradoras e de formação profissional e 
social 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, 
inovação e segurança dos transportes;

Or. pl

Alteração 76
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 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 para inspirar 
e 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;

Or. en

Alteração 77
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texto da Comissão Alteração
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(b-A) Troca de pontos de vista sobre as 
experiências nacionais com a adaptação 
de currículos escolares de modo a abordar 
os aspetos históricos e técnicos dos 
caminhos de ferro, a importância dos 
caminhos de ferro para a melhoria do 
ambiente e sobre abordagens 
interdisciplinares e transversais dos 
caminhos de ferro;

Or. en

Alteração 78
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Intercâmbio de experiências a 
nível nacional para promover viagens 
escolares, de um dia ou mais, de comboio;

Or. en

Alteração 79
Laurence Farreng

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Partilha de experiências e boas 
práticas das autoridades nacionais, 
regionais e locais, da sociedade civil, das 
empresas e dos estabelecimentos de ensino 
relacionadas com a promoção da utilização 
do transporte ferroviário e com a realização 
de mudanças comportamentais aos vários 
níveis, bem como uma partilha de 
soluções concretas e humanas sobre a 
acessibilidade ideal das pessoas 
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portadoras de deficiência e das pessoas 
idosas;

Or. fr

Alteração 80
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Partilha de experiências e boas 
práticas das autoridades nacionais, 
regionais e locais e de outras partes 
interessadas pertinentes, nomeadamente 
empresas e estabelecimentos de ensino, 
relacionadas com a promoção da utilização 
do transporte ferroviário e com a obtenção 
de mudanças comportamentais aos vários 
níveis;

Or. en

Alteração 81
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 82
Salima Yenbou

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 83
Laurence Farreng

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Prestação de particular atenção e 
apoio financeiro aos projetos Erasmus+ e 
o Corpo Europeu de Solidariedade no que 
respeita à mobilidade ferroviária e à 
sensibilização para a mesma, bem como a 
eventuais projetos culturais financiados 
pelo programa Europa Criativa e que 
tenham o comboio como local de 
expressão e meio de transporte ou por 
objeto a mobilidade ferroviária;

Or. fr

Alteração 84
Salima Yenbou



PE653.797v01-00 34/43 AM\1207527PT.docx

PT

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Criação de vínculos com os 
programas europeus que incentivam a 
mobilidade, como o Erasmus+, o Europa 
Criativa e o Corpo Europeu de 
Solidariedade, no intuito de fomentar, 
tanto quanto possível, a utilização do 
transporte ferroviário;

Or. fr

Alteração 85
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promoção e contribuição para a 
sensibilização para o transporte 
ferroviário enquanto opção preferencial 
para viagens ecológicas e intermodais, 
que proporciona uma articulação 
adequada com modos de transporte 
sustentáveis, como a bicicleta;

Or. en

Alteração 86
Elżbieta Kruk

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promoção em larga escala dos 
princípios da cultura de segurança junto 
dos utilizadores e dos trabalhadores do 
transporte ferroviário;;
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Or. pl

Alteração 87
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 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 e 
europeia; e

Or. en

Alteração 88
Laurence Farreng

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 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 e 
europeia; e

Or. fr

Alteração 89
Laurence Farreng

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 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 

(e) Promoção de projetos e redes 
relacionados com o Ano Europeu, em 
especial o festival Europália, 
nomeadamente através dos meios de 
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outras comunidades em linha. comunicação social, das redes sociais e de 
outras comunidades em linha, a fim de 
chegar a um vasto público.

Or. fr

Alteração 90
Laurence Farreng

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Estabelecimento, pela Comissão 
Europeia, de parcerias com as 
companhias ferroviárias europeias, a fim 
de conceder aos participantes dos 
programas Erasmus+, Corpo Europeu de 
Solidariedade e Europa Criativa, o 
benefício de tarifas preferenciais nas suas 
deslocações de comboio, com base, 
nomeadamente, na experiência do projeto 
DiscoverEU e sublinhando a importância 
do número de utilizadores que os 
participantes nos programas representam 
para estas companhias;

Or. fr

Alteração 91
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Partilha de boas práticas em 
matéria de iniciativas nacionais de 
pacotes de viagem subvencionados para 
«um dia em» sítios culturais, sítios de 
interesse natural e outros sítios turísticos;
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Or. en

Alteração 92
Salima Yenbou

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As instituições e os órgãos da 
União, bem como os Estados-Membros, 
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. Mais concretamente, no decurso do 
Ano Europeu, a Comissão deve promover 
a rede de comboios noturnos existente na 
UE e incentivar a associação da 
identidade visual da União às iniciativas 
de transporte ferroviário transfronteiriço 
noturno.

Or. fr

Alteração 93
Laurence Farreng

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As instituições e os órgãos da 
União, bem como os Estados-Membros, 
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, devendo a Comissão assegurar, em 
todas as etapas de promoção, a referência 
adequada ao apoio da União Europeia 
aos projetos e iniciativas financiados no 
âmbito do Ano Europeu;
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Or. fr

Alteração 94
Salima Yenbou

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 
coordenadores nacionais e atribuir-lhes os 
recursos financeiros e humanos 
necessários ao desempenho das suas 
funções. Os coordenadores nacionais 
assegurarão a coordenação das atividades 
pertinentes a nível nacional, bem como a 
coordenação a nível europeu. Os 
coordenadores nacionais serão escolhidos 
em função do seu comprovado 
empenhamento no desenvolvimento do 
transporte ferroviário na Europa.

Or. fr

Alteração 95
Catherine Griset

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, no respeito do princípio da 
subsidiariedade. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem nomear 
coordenadores nacionais. Os 
coordenadores nacionais assegurarão a 
coordenação das atividades pertinentes a 
nível nacional.
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Or. fr

Alteração 96
Victor Negrescu

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 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 podem participar nas 
reuniões na qualidade de observadores.

Or. en

Alteração 97
Laurence Farreng

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 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 sobre a execução do 
Ano Europeu aos níveis nacional e da 
União; os representantes do Parlamento 
Europeu serão convidados a participar nas 
reuniões na qualidade de observadores.

Or. fr
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Alteração 98
Laurence Farreng

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 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 sustentáveis entre os 
diferentes programas e as diferentes 
iniciativas da União que financiam projetos 
no domínio do transporte ferroviário ou 
que têm uma dimensão ferroviária.

Or. fr

Alteração 99
Catherine Griset

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 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 de juventude, 
para lhe prestarem assistência na execução 
do Ano Europeu a nível da União.

Or. fr

Alteração 100
Salima Yenbou

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 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, disporá de um orçamento 
suficiente para 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 e assegurar 
a coordenação das iniciativas dos 
Estados-Membros. O orçamento 
disponível para o ano, a sua preparação, a 
comunicação no seu âmbito e o 
acompanhamento dos resultados será 
idêntico ao do Ano Europeu do 
Património de 2018, a saber, de X milhões 
de EUR.

Or. fr

Alteração 101
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

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.

Or. en

Alteração 102
Salima Yenbou

Proposta de decisão
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração



PE653.797v01-00 42/43 AM\1207527PT.docx

PT

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 competentes e 
com as autoridades competentes dos 
países vizinhos, assegurando 
simultaneamente a visibilidade da 
participação da União.

Or. fr

Alteração 103
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposta de decisão
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Ano Europeu promoverá a utilização 
do transporte ferroviário por participantes 
no programa Erasmus+ de países 
terceiros para alcançar destinos no 
âmbito de ações de mobilidade Erasmus+ 
e de diferentes projetos Erasmus+ que 
requeiram deslocações internacionais.

Or. en

Alteração 104
Salima Yenbou

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 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. No seguimento da 
avaliação do relatório, a Comissão tomará 
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as iniciativas legislativas necessárias.

Or. fr


