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Transporte de mercadorias na Europa 

Resolução do Parlamento Europeu, de 4 de Setembro de 2008, sobre o transporte de 

mercadorias na Europa (2008/2008(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta as Comunicações da Comissão intituladas “Agenda da UE para o 

transporte de mercadorias: estimular a eficiência, a integração e a sustentabilidade do 

transporte de mercadorias na Europa” (COM(2007)0606), “Plano de acção para a logística 

do transporte de mercadorias” (COM(2007)0607), “Uma rede ferroviária vocacionada para 

o transporte de mercadorias” (COM(2007)0608) e “Contratos plurianuais em prol da 

qualidade da infra-estrutura ferroviária” (COM(2008)0054), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “A logística do transporte de 

mercadorias na Europa – chave da mobilidade sustentável” (COM(2006)0336), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre a implantação do sistema europeu de 

sinalização ferroviária ERTMS/ETCS (COM(2005)0298), 

–  Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 29 e 30 de Novembro e 3 de Dezembro de 

2007, sobre a Comunicação da Comissão intitulada “Plano de acção para a logística do 

transporte de mercadorias”, e de 7 de Abril de 2008, sobre a Comunicação da Comissão 

intitulada “Uma rede ferroviária vocacionada para o transporte de mercadorias”, 

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado “Por uma nova cultura de 

mobilidade urbana” (COM(2007)0551),  

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de Setembro de 2007, sobre a logística do transporte 

de mercadorias na Europa – chave da mobilidade sustentável1, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Julho de 2008,  sobre uma nova cultura de 

mobilidade urbana2, 

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A6-0326/2008), 

A. Considerando que o sector dos transportes é responsável por quase 30% das emissões de 

CO2 na UE – valor que nas cidades chega a atingir os 40 % – e que, apesar do esforço 

realizado nos domínios da melhoria tecnológica e da inovação, entre 1990 e 2005 se 

verificou um aumento de 26% de emissões de CO2, ao passo que nos outros sectores foi 

possível reduzi-las em 10% graças a investimentos avultados (da ordem dos milhares de 

milhões de euros), 

B. Considerando que um transporte de mercadorias sustentável e eficiente desempenha um 

papel essencial na Europa, a fim de se alcançar uma economia competitiva e bem sucedida, 

de satisfazer a procura dos consumidores e de criar um grande número de postos de 

trabalho e de riqueza para os cidadãos europeus, 

                                                 
1  JO C 187 E de 24.7.2008, p. 154. 
2  Textos Aprovados, P6_TA(2008)0356. 



C. Considerando que se prevê, para o sector dos transportes de mercadorias, um aumento de 

cerca de 50% (em toneladas por quilómetro) entre 2000 e 2020, de acordo com as 

previsões do Livro Branco da Comissão intitulado “A política europeia de transportes no 

horizonte 2010: a hora das opções” (COM(2001)0370), e que, já entre 1995 e 2005, o 

crescimento do transporte de mercadorias, de cerca de 30%, foi mais rápido do que o 

crescimento do PIB; considerando ainda que o crescimento de todo o sector do transporte 

de mercadorias é, em grande medida, o resultado do crescimento do transporte rodoviário e 

aéreo relativamente a outros modos de transporte, 

D. Considerando que as soluções favoráveis a sistemas mais eficientes e sustentáveis de 

logística e de transporte ferroviário, bem como as soluções de integração intermodal de 

todos os modos de transporte, não só conduzem a uma melhoria em termos económicos e 

de segurança, mas cumprem também os objectivos da União Europeia no domínio das 

alterações climáticas e da poupança de energia a atingir até 2020, 

E. Considerando que, para enfrentar esses desafios no presente contexto de insuficiência de 

recursos ambientais, a União Europeia e os Estados-Membros deverão estabelecer 

prioridades coordenadas específicas, concentrar os seus recursos num número limitado de 

medidas a favor da sustentabilidade e da intermodalidade do transporte de mercadorias e 

ter em conta as regiões sensíveis, 

F. Considerando que é necessário desenvolver melhor a rede europeia de corredores de 

transportes, a partir da rede existente e das estruturas e tecnologias actuais, em todos os 

modos de transporte de mercadorias, integrando igualmente os “corredores verdes”, com 

critérios ambientais ambiciosos e sustentáveis, 

G. Considerando que o Plano de Acção para a logística do transporte de mercadorias, acima 

citado, deve ter como objectivo facilitar as operações de transporte de mercadorias na 

Europa em benefício de todas as empresas comunitárias e da competitividade europeia no 

seu conjunto, 

1. Salienta que os sistemas europeus de transporte de mercadorias devem fazer face aos 

desafios urgentes do reforço da sua efectiva integração e sustentabilidade, dando um maior 

contributo para o aumento da mobilidade e da eficácia energética e reduzindo o consumo 

de petróleo, das emissões poluentes e dos custos externos, pelo que acolhe favoravelmente 

as comunicações da Comissão e as conclusões do Conselho acima citadas; encoraja a 

Comissão, os Estados-Membros e a indústria a apoiarem uma política de transporte de 

mercadorias mais sustentável em termos de mobilidade no que diz respeito ao ambiente, ao 

clima, à economia, à segurança e aos interesses sociais, promovendo a utilização, numa 

União Europeia alargada, de sistemas logísticos mais eficientes, como parte da integração 

gradual de corredores prioritários transfronteiriços para o transporte ferroviário de 

mercadorias, de pontos de conexão e de redes convencionais, e fomentando os princípios 

do utilizador-pagador e do poluidor-pagador em relação a todos os meios de transporte; 

2. Subscreve o ponto de vista da Comissão segundo o qual a co-modalidade e a 

intermodalidade continuam a ser factores essenciais para a consecução de um transporte de 

mercadorias sustentável e eficaz na Europa; 

3. Verifica, todavia, que as competências e os recursos da UE para a melhoria dos mercados 

de transporte de mercadorias são limitados; assinala que já se regista uma utilização plena 

das capacidades das partes-chave da rede; insta, por isso, os ministros dos Transportes 

competentes pelos principais corredores ferroviários de transporte de mercadorias a 

debruçarem-se sobre a questão dos investimentos em infra-estruturas e a acordarem, pelo 

menos, em coordenar os seus planos nacionais de investimento no que toca aos seus 

corredores respectivos; 



4. Está convicto de que a logística do transporte de mercadorias urbana exige uma abordagem 

específica; espera que o debate sobre o Livro Verde sobre a Mobilidade Urbana, 

juntamente com o Plano de Acção para a Logística do Transporte de Mercadorias, acima 

citados, possa resultar num intercâmbio de boas práticas entre as cidades, a fim de se 

alcançar soluções sustentáveis para o aprovisionamento das cidades; 

5. Propõe, assim, que a Comissão apresente, até ao final de 2008, um programa de reforço da 

cooperação entre os Estados-Membros responsáveis pelos projectos nesta área, e que 

promova e pondere as soluções para os bloqueios que actualmente se verificam, com 

especial atenção para o transporte de mercadorias, dado o valor acrescentado do factor 

logístico; 

6. Apoia o conceito de redes dedicadas para o transporte de mercadorias, que deverão tirar 

proveito das redes de tráfego convencional existentes e que ficarão livres com o avanço da 

alta velocidade; 

7. Salienta que as redes ferroviárias para o transporte de mercadorias devem basear-se nos 

corredores de transporte de mercadorias mais "relevantes para o mercado", tendo em conta 

os actuais corredores do ERTMS (Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário) e a 

rede TEN-T (Rede Transeuropeia de Transportes) — ou seja, com o alargamento 

necessário à inclusão de zonas específicas geradoras de grande volume de tráfego, como, 

por exemplo, os portos; considera que caberia designar "coordenadores de alto nível para 

os corredores", sempre que tal ainda não se tiver verificado; pede à Agência Ferroviária 

Europeia que, na qualidade de autoridade que tutela o ERTMS, assegure a 

interoperabilidade dessas rotas; 

8. Espera que a Comissão defina, em conformidade com a legislação da UE, com os seus 

objectivos e com os sistemas inteligentes de transportes, os “corredores verdes” como 

projectos paradigmáticos de mobilidade e de intermodalidade, a fim de promover a 

redução global da sinistralidade, dos congestionamentos, do ruído, da poluição tóxica e não 

tóxica a nível local, das emissões de CO2, da deterioração da paisagem e do consumo de 

energia, e de fomentar a utilização de fontes de energia renováveis (sobretudo as energias 

eólica e solar); 

9. Exorta, pois, a Comissão e os Estados-Membros a preverem incentivos mais importantes, 

mormente de carácter financeiro, para promover a compatibilidade ambiental de todos os 

modos de transporte e apoiar a combinação mais eficaz entre eles, a fim de prejudicar o 

menos possível o ambiente, sobretudo nos “corredores verdes”; 

10. Propõe apoiar a integração do planeamento regional, dos processos de produção e da 

estrutura do mercado, incluindo a prevenção do transporte, e contribuir para a redução das 

distâncias ou a adaptação das velocidades no transporte de mercadorias; entende que é 

necessário evitar, no transporte de mercadorias, o tráfego descontínuo, que consome tempo 

e energia, através da adaptação da velocidade assistida por computador; 

11. Considera prioritário melhorar a aplicação e reforçar a legislação vigente em matéria de 

transporte de mercadorias perigosas e poluentes; 

12. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem o intercâmbio de melhores 

práticas nas regiões transfronteiriças sensíveis (em zonas e povoações montanhosas) e nos 

aglomerados urbanos, tendo em conta as recomendações incluídas na sua Resolução sobre 

a mobilidade urbana, acima citada, e a experiência obtida através do programa CIVITAS 

em matéria de transportes melhores e mais ecológicos, mediante o reforço da vertente 

logística; 



13. Pede à Comissão que centre o co-financiamento da UE na eficiência, na interoperabilidade 

e na melhoria da infra-estrutura ferroviária, dos pontos de conexão intermodal e de outros 

meios de transporte de mercadorias; 

14. Pede igualmente à Comissão e aos Estados-Membros que, na perspectiva da reformulação 

do orçamento da União prevista para 2009, reflictam desde já sobre a posição que 

ocuparão os transportes nesse orçamento, a fim de evitar reproduzir os erros do passado e 

de assegurar, no futuro, investimentos suficientes nas infra-estruturas estratégicas para a 

consecução dos objectivos definidos pela União em matéria de desenvolvimento 

sustentável e de redução das emissões; 

15. Salienta a importância crucial de taxas de circulação interoperáveis para a eficiência do 

transporte de mercadorias na Europa; 

16. Considera que uma melhor ligação dos portos marítimos e fluviais às redes ferroviária e 

rodoviária do interior constitui um elemento importante da infra-estrutura logística; destaca 

o papel de grande importância das plataformas logísticas interiores e das docas secas; 

17. Está convicto do potencial das vias navegáveis interiores no que se refere ao transporte de 

mercadorias e insta a Comissão a assegurar a correcta aplicação do programa de acção 

NAIADES de promoção do transporte por vias navegáveis interiores; 

18. Salienta que é possível realizar, de modo flexível e rápido, investimentos em terminais 

interiores, eliminando assim os estrangulamentos na globalidade da cadeia intermodal; 

19. Solicita o cumprimento ou a introdução de normas intermodais estáveis no que diz respeito 

às dimensões e ao peso dos veículos, contentores e instalações de carga e descarga, tendo 

por objectivo transferir a logística do transporte de mercadorias para a rede ferroviária e 

para as vias fluviais sustentáveis, a fim de reduzir os custos da infra-estrutura; 

20. Verifica que muitas vezes não se encontram suficientemente normalizadas diversas 

técnicas horizontais que poderiam contribuir para uma transferência mais fácil da carga do 

transporte rodoviário para o transporte ferroviário, mas também para a adaptação a 

diferentes bitolas da via ferroviária; por este motivo, exorta as instâncias internacionais e 

europeias a harmonizarem, em especial, as referidas técnicas, tendo por objectivo 

conseguir uma maior eficiência e redução de custos; sublinha, a este respeito, a 

importância de se chegar rapidamente à definição de uma norma mundial para as unidades 

de carregamento intermodais; 

21. Solicita à Comissão que elabore as suas orientações em matéria de ajudas ambientais e 

ferroviárias de modo a facilitar os investimentos no transporte ferroviário sustentável de 

mercadorias; salienta a importância estratégica do co-financiamento sem restrições da 

redução do ruído também na fonte (re-equipamento dos vagões de mercadorias), à 

semelhança do que já sucede com o ERTMS ao nível do equipamento do material rolante;  

22. Manifesta-se convicto de que a gestão da infra-estrutura e a prestação de serviços deve ser 

assegurada a nível transfronteiriço, de forma não discriminatória e transparente, a fim de 

conseguir uma logística do transporte de mercadorias eficiente, interoperável e fluida; 

nesta perspectiva, realça a importância de prosseguir a realização do mercado interno em 

todos os meios de transporte; regozija-se com a proposta da Comissão de criar um espaço 

de transporte marítimo sem fronteiras e apoia a ideia de um documento de transporte único 

e de pontos de acesso únicos para todos os meios de transporte; 

23. Realça que um mercado interno dos transportes rodoviários que funcione bem pode 



contribuir para transportes mais eficientes e para menos viagens sem carga; solicita à 

Comissão que assegure o respeito rigoroso da legislação europeia em matéria de 

transportes rodoviários internacionais e de cabotagem; reconhece aos Estados-Membros o 

direito de limitarem o transporte de cabotagem sob certas condições, mas solicita à 

Comissão, enquanto guardiã do Tratado, que intervenha vigorosamente contra as sanções e 

limitações não razoáveis que uma série de Estados-Membros impõem aos transportadores 

estrangeiros; 

24. Encoraja a Comissão a criar, no âmbito dos contratos plurianuais para a qualidade da infra-

estrutura ferroviária, condições-quadro para normas mínimas de qualidade a nível europeu; 

propõe aos Estados-Membros que vinculem às referidas normas a disponibilização de 

recursos para a construção, alargamento e custos de manutenção da infra-estrutura 

ferroviária, considerando que tal representa um pacote indissociável, de modo a contribuir 

para aumentar a eficiência e reduzir os custos; 

25. Solicita à Comissão que controle e promova a aplicação eficaz e coerente das melhores 

práticas nos contratos plurianuais para a qualidade da infra-estrutura ferroviária; convida a 

Comissão, com base na sua comunicação COM(2008)0054 supracitada, a elaborar um 

modelo de análise comparativa dos serviços de infra-estrutura, em estreita colaboração 

com os gestores das infra-estruturas, incluindo a publicação de indicadores de desempenho 

fundamentais;  

26. Exorta a Comissão a formular recomendações mais rigorosas no âmbito dos contratos 

plurianuais para a qualidade e capacidade da infra-estrutura ferroviária (com base numa 

monitorização transparente da aplicação do artigo 6.° da Directiva 2001/14/CE1); a este 

respeito, convida a Comissão a apelar aos Estados-Membros para que recorram a esse 

quadro financeiro plurianual a fim de garantir a estabilidade financeira que permita aos 

gestores da infra-estrutura ferroviária assegurar a manutenção e a renovação da mesma (o 

que implica um financiamento público adequado); 

27. Convida a Comissão a apoiar projectos relativos à utilização diferenciada de linhas de alta 

velocidade, designadamente no âmbito do transporte de mercadorias ligeiras; 

28. Propõe que a Comissão elabore uma lista dos vagões de mercadorias equipados com 

sistema de navegação por satélite na União Europeia, a fim de avaliar, nessa base, a 

interoperabilidade ou compatibilidade transfronteiriças dos sistemas em causa com as 

tecnologias já existentes, de pôr em prática a navegação interoperável por satélite nos 

vagões novos e de promover o reequipamento dos vagões de mercadorias existentes; 

manifesta o seu apoio à adopção de práticas de excelência ao nível das técnicas de 

carregamento, que permitem configurar a cadeia intermodal desde o início até ao 

transbordo ou descarga final de modo a contribuir para uma maior eficiência de todo o 

sector; 

29. Salienta a necessidade de harmonização e simplificação dos procedimentos administrativos 

das entidades que participam no mercado do transporte de mercadorias, bem como a 

simplificação das normas e procedimentos aduaneiros nas respectivas fronteiras; saúda, 

designadamente, a decisão de criar um espaço marítimo europeu sem barreiras; insta a 

Comissão a solicitar às associações e organizações internacionais com competência na 

matéria a introdução de um documento intermodal único; 

                                                 
1 Directiva 2001/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2001, relativa à 

repartição de capacidade da infra-estrutura ferroviária, à aplicação de taxas de utilização da infra-estrutura 

ferroviária e à certificação da segurança (JO L 75 de 15.3.2001, p. 29). 

 



30. Salienta a falta de uma boa formação no domínio da logística ministrada pelas 

universidades e, por conseguinte, insta os Estados-Membros a darem prioridade absoluta 

ao ensino superior e ao ensino pós-secundário no sector da logística e do transporte de 

mercadorias; 

31. Insta a Comissão a apoiar projectos e investigação, e a elaborar uma norma para os fluxos 

de informação, que assegurem a integração e a interoperabilidade dos modos ao nível dos 

dados; 

32.  Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 

aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 

 


