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Pergunta com pedido de resposta oral O-000025/2022
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Assunto: Desenvolver uma estratégia da UE para a utilização da bicicleta

A mobilidade ativa, incluindo a utilização da bicicleta, está a assumir um papel cada vez mais 
importante na nossa vida quotidiana. A bicicleta deve ser reconhecida a nível da UE como um meio 
de transporte tão válido como qualquer outro. Traz também muitos outros benefícios, como o reforço 
da saúde individual e a redução do congestionamento rodoviário, bem como benefícios ambientais e 
económicos.

A Comissão tem vindo a trabalhar no sentido de integrar a bicicleta nas políticas de transporte 
multimodal, integrando-a nas atuais iniciativas. A revisão do Regulamento relativo à Rede 
Transeuropeia de Transportes (RTE-T) e a implementação de planos de mobilidade urbana 
sustentável poderão contribuir para aumentar a quota modal da bicicleta nas cidades da UE. Uma 
abordagem mais estratégica e a nível da UE que permita uma utilização mais segura e generalizada 
da bicicleta na UE ajudaria a concretizar o pacote Objetivo 55 e o Plano RePowerEU. A utilização da 
bicicleta pode resultar em reduções significativas das emissões de CO2 e da poluição atmosférica, 
podendo também ajudar a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.

A Comissão iniciou os seus trabalhos de definição da trajetória de transição para o ecossistema de 
mobilidade, a fim de ajudar as indústrias a realizarem as transições ecológica e digital e a tornarem-
se mais resilientes. A indústria de bicicletas, incluindo o fabrico de bicicletas elétricas e o setor 
retalhista associado, deve ser reconhecida como parceira fundamental no ecossistema de mobilidade 
da estratégia industrial da UE, bem como nos programas de infraestruturas industriais e nos regimes 
de financiamento. Quaisquer dependências estratégicas devem ser abordadas para aliviar a pressão 
sobre as cadeias de abastecimento.

Face ao exposto, solicitamos à Comissão que responda às seguintes perguntas:

1. Tenciona a Comissão publicar, num futuro próximo, uma estratégia da UE para a utilização da 
bicicleta?

2. Como tenciona a Comissão complementar e/ou alargar o Quadro de Mobilidade Urbana da UE e 
a Missão da UE «Cidades com Impacto Neutro no Clima e Inteligentes» com medidas 
adequadas destinadas a sustentar a utilização da bicicleta e a aumentar a sua quota na 
combinação modal global? Existem planos para elaborar requisitos a nível da UE para a criação 
de infraestruturas cicloviárias seguras e convenientes?

3. Tenciona a Comissão incluir a indústria de bicicletas da UE na lista das indústrias da UE 
abrangidas pela estratégia industrial da UE?
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