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O Parlamento Europeu, 

 Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

 Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de julho de 2016, intitulada 

«Estratégia Europeia de Mobilidade Hipocarbónica» (COM(2016)0501), 

 Tendo em conta o Livro Branco da Comissão, de 28 de março de 2011, intitulado 

«Roteiro do espaço único europeu dos transportes – Rumo a um sistema de transportes 

competitivo e económico em recursos» (COM(2011)0144), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 31 de março de 1998, intitulada 

«Transportes e CO2 - Desenvolvimento de uma abordagem comunitária» 

(COM(1998)0204), que foi publicada na sequência da adoção do Protocolo de Quioto 

mas não se traduziu em medidas suficientes, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de setembro de 2015, relativa à aplicação do 

Livro Branco de 2011 sobre os transportes: balanço e via a seguir rumo à mobilidade 

sustentável1, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 23 de fevereiro 

de 2017, sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das Regiões – Estratégia Europeia de 

Mobilidade Hipocarbónica, de 20 de julho de 2016, 

 Tendo em conta a Diretiva 2009/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

abril de 2009, relativa à promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e 

energeticamente eficientes2, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1315/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo às orientações da União para o 
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desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes e que revoga a Decisão n.º 

661/2010/UE1, 

 Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 443/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de abril de 2009, que define normas de desempenho em matéria de 

emissões dos automóveis novos de passageiros como parte da abordagem integrada da 

Comunidade para reduzir as emissões de CO2 dos veículos ligeiros2 e o Regulamento 

(UE) n.º 510/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2011, que 

define normas de desempenho em matéria de emissões dos veículos comerciais ligeiros 

novos como parte da abordagem integrada da União para reduzir as emissões de CO2 

dos veículos ligeiros3, 

 Tendo em conta a Diretiva 1999/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

dezembro de 1999, relativa às informações sobre a economia de combustível e as 

emissões de CO2 disponíveis para o consumidor na comercialização de automóveis 

novos de passageiros4, 

 Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 595/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 18 de junho de 2009, relativo à homologação de veículos a motor e de 

motores no que se refere às emissões dos veículos pesados (EURO VI) e ao acesso às 

informações relativas à reparação e manutenção dos veículos, que altera o Regulamento 

(CE) n.º 715/2007 e a Diretiva 2007/46/CE e que revoga as Diretivas 80/1269/CEE, 

2005/55/CE e 2005/78/CE5, 

 Tendo em conta o Regulamento (UE) 2015/757 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 29 de abril de 2015, relativo à monitorização, comunicação e verificação das 

emissões de dióxido de carbono provenientes do transporte marítimo e que altera a 

Diretiva 2009/16/CE6, 

 Tendo em conta a Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

outubro de 2003, relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de 

gases com efeito de estufa na Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 

Conselho7,  

 Tendo em conta a Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

abril de 2009, relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 

renováveis que altera e subsequentemente revoga as Diretivas 2001/77/CE e 

2003/30/CE8, 

 Tendo em conta a Diretiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

outubro de 1998, relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel 
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e que altera a Diretiva 93/12/CEE do Conselho1,  

 Tendo em conta a Diretiva (UE) 2015/1513 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 

de setembro de 2015, que altera a Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da gasolina e 

do combustível para motores diesel e a Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção da 

utilização de energia proveniente de fontes renováveis2, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de novembro de 2016, intitulada 

«Uma estratégia europeia relativa aos sistemas cooperativos de transporte inteligentes, 

uma etapa rumo a uma mobilidade cooperativa, conectada e automatizada» 

(COM(2016)0766), 

 Tendo em conta o Plano Diretor para a implantação de Sistemas de Transportes 

Inteligentes Cooperativos Interoperáveis na UE, 

 Tendo em conta a Diretiva 1999/52/CE da Comissão, de 26 de maio de 1999, que 

adapta ao progresso técnico a Diretiva 96/96/CE do Conselho relativa à aproximação 

das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao controlo técnico dos veículos a 

motor e seus reboques3, 

 Tendo em conta a Diretiva 2004/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

abril de 2004, relativa à interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de portagem 

rodoviária na Comunidade4 e a Decisão 2009/750/CE da Comissão, de 6 de outubro de 

2009, relativa à definição do serviço eletrónico europeu de portagem e seus elementos 

técnicos5, 

 Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 913/2010 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de setembro de 2010, relativo à rede ferroviária europeia para um 

transporte de mercadorias competitivo6, 

 Tendo em conta a Diretiva 92/106/CEE do Conselho, de 7 de dezembro de 1992, 

relativa ao estabelecimento de regras comuns para certos transportes combinados de 

mercadorias entre Estados-Membros7, 

 Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1073/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de outubro de 2009, que estabelece regras comuns para o acesso ao 

mercado internacional dos serviços de transporte em autocarro e que altera o 

Regulamento (CE) n.º 561/20068, 

 Tendo em conta a Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 

outubro de 2014, relativa à criação de uma infraestrutura para combustíveis 

alternativos9, 
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 Tendo em conta a Diretiva 2000/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

novembro de 2000, relativa aos meios portuários de receção de resíduos gerados em 

navios e de resíduos da carga1, 

–  Tendo em conta os resultados da 39.ª sessão da Assembleia da Organização da Aviação 

Civil Internacional (OACI), realizada em 2016, em Montreal, 

 Tendo em conta a Diretiva 2005/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 

setembro de 2005, relativa à poluição por navios e à introdução de sanções em caso de 

infrações2, alterada pela Diretiva 2009/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 21 de outubro de 20093, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no 

Setor Automóvel do Parlamento sobre os resultados do seu trabalho (A8-0049/2017), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 2 de dezembro de 2015, sobre a mobilidade urbana 

sustentável4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de junho de 2016, sobre o relatório relativo aos 

progressos no domínio das energias renováveis5, 

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

14 de dezembro de 2016, relativa à redução das emissões nacionais de certos poluentes 

atmosféricos, que altera a Diretiva 2003/35/CE e que revoga a Diretiva 2001/81/CE6, 

– Tendo em conta a sua recomendação à Comissão e ao Conselho, de 4 de abril de 2017, 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no setor automóvel7, 

– Tendo em conta o seu mandato de negociações interinstitucionais sobre a revisão da 

homologação dos veículos e a fiscalização do mercado, aprovado em 4 de abril de 

20178, 

– Tendo em conta o pacote relativo à economia circular, aprovado pela Comissão em 2 de 

dezembro de 2015, 

 Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e o parecer da 

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A8-0356/2017), 

A. Considerando que as 151 Partes no Acordo de Paris, que foi ratificado pela UE em 4 de 

novembro de 2016 e entrou em vigor na mesma data, assumiram o compromisso de 

manter o aumento global da temperatura bem abaixo dos 2 °C em relação aos níveis 

pré-industriais e de prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura a 
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1,5 °C em relação aos níveis pré-industriais; 

B. Considerando que o transporte rodoviário é responsável por mais de 70% das emissões 

de gases com efeito de estufa (GEE) produzidas pelos transportes e por grande parte da 

poluição atmosférica e que as medidas a tomar se devem centrar sobretudo neste 

domínio, embora os esforços para reduzir as emissões devam ser intensificados em 

todos os setores do transporte; 

C. Considerando que o gás natural (como o gás natural comprimido (GNC) e o gás natural 

liquefeito (GNL)) e, em particular, o biometano, o metano sintético e o gás de petróleo 

liquefeito (GPL) podem contribuir para a descarbonização do setor dos transportes, 

nomeadamente do transporte marítimo e dos veículos pesados; 

D. Considerando que, no seu Livro Branco de 2011, a Comissão afirmava ter por objetivo 

a redução das emissões de GEE em, pelo menos, 60% até 2050 comparativamente ao 

nível de 1990; que para cumprir o Acordo de Paris será necessário reduzir drasticamente 

as emissões de GEE provenientes dos transportes até meados do século; 

E. Considerando que uma trajetória fiável e a longo prazo de redução de emissões pode 

garantir aos fabricantes de veículos a segurança de planeamento necessária para investir 

em novas tecnologias; 

F. Considerando que a descarbonização a longo prazo do setor dos transportes requer a 

utilização generalizada de fontes de energia renováveis, que devem ser diferentes em 

função dos modos de transporte; 

G. Considerando que os sistemas de transporte elétrico, públicos ou privados, podem 

ajudar a resolver os principais problemas relacionados com a mobilidade urbana através 

da redução das emissões de CO2 e da eliminação completa e sustentável dos poluentes e 

do ruído; que o grau de sustentabilidade dos veículos elétricos depende igualmente da 

utilização de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis; 

H. Considerando que os transportes são responsáveis por mais de 25% das emissões de 

GEE na UE e que mais de 70% destas emissões são causadas pelo transportes 

rodoviários; que os transportes são a principal causa de poluição atmosférica nas zonas 

urbanas; que a poluição atmosférica causa anualmente mais de 400 000 mortes 

prematuras1 na UE e gera despesas de saúde entre 330 e 940 mil milhões de euros2, o 

que corresponde a 3% a 9% do PIB da UE; que as partículas em suspensão e os óxidos 

de azoto têm um efeito especialmente nefasto na saúde pública; 

I. Considerando que o setor dos transportes é o menos descarbonizado e ainda depende 

dos combustíveis fósseis para satisfazer mais de 94% das suas necessidades energéticas; 

que as emissões de GEE deste setor já representam quase um quarto do total de 

emissões de CO2 na UE e continuam a aumentar; 

J. Considerando que o desenvolvimento do transporte de passageiros e de mercadorias 

depende, em grande medida, da utilização eficaz de diversos modos de transporte e que 

a política europeia de transportes deve basear-se numa comodalidade eficiente, nos 

termos da qual a utilização de modos de transporte sustentáveis e mais eficientes do 
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ponto de vista energético deve ser privilegiada sempre que possível; 

K. Considerando que a transição modal conduzirá a um reequilíbrio ótimo entre os 

diferentes modos de transporte e proporcionará uma interoperabilidade nesses modos de 

transporte e entre eles, para além de promover cadeias logísticas e de transporte mais 

sustentáveis e de melhorar os fluxos contínuos de tráfego nos modos e nos nós; 

L. Considerando que, de acordo com os dados do Eurobarómetro Especial n.º 406 de 2013, 

cerca de 50% dos cidadãos europeus utilizam diariamente automóvel próprio, ao passo 

que apenas 16% utilizam os transportes públicos e 12% a bicicleta; 

M. Considerando que o combustível naval utilizado no transporte marítimo é tido como um 

dos tipos de combustível mais poluentes, o que significa que o setor tem uma larga 

margem de manobra para reduzir as suas emissões, promovendo e integrando sistemas 

alternativos de propulsão; 

N. Considerando que a proteção da saúde pública e do ambiente deve ser uma preocupação 

e uma responsabilidade comum da sociedade e que, neste contexto, todas as partes 

interessadas têm um importante papel a desempenhar; 

O. Considerando que o Sétimo Programa Comunitário de Ação em matéria de Ambiente 

reconhece claramente o papel dos transportes na concretização da visão da União para 

2050 de «viver bem, dentro dos limites do nosso planeta»; 

P. Considerando que, desde a adoção da Diretiva «Biocombustíveis» em 2003, o quadro 

legislativo foi alterado por diversas vezes; que a abordagem legislativa deve ter um 

certo grau de estabilidade, a fim de atrair investimentos nos biocombustíveis avançados; 

Q. Considerando que a transição para uma economia circular implica também que os 

consumidores se tornem cada vez mais utilizadores de serviços e que a mudança para 

novos modelos de negócio pode ter um impacto significativo na eficiência dos recursos 

no setor dos transportes; 

R. Considerando que mais de 100 milhões de europeus estão expostos a níveis de ruído 

acima do limiar da UE, que é de 55 decibéis (dB), incluindo cerca de 32 milhões que 

estão expostos a níveis «muito elevados», ou seja, superiores a 65 dB; 

S. Considerando que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), só o ruído 

causado pelo tráfego rodoviário é a segunda agressão ambiental mais nociva na Europa, 

apenas superada pela poluição atmosférica, e que pelo menos 9 000 mortes prematuras 

por ano podem ser atribuídas a doenças cardíacas causadas pelo ruído do trânsito; 

T. Considerando que a aplicação das orientações da OMS sobre a exposição humana às 

PM2,5 aumentaria a esperança média de vida dos cidadãos em, aproximadamente, 22 

meses e geraria uma poupança anual de cerca de 31 mil milhões de euros; 

1. Saúda a Comunicação da Comissão «Estratégia Europeia de Mobilidade 

Hipocarbónica» e concorda com a ideia de que uma transição para uma mobilidade 

hipocarbónica é essencial para a transição mais ampla para uma economia circular 

sustentável e hipocarbónica; insta a Comissão e as autoridades competentes dos 

Estados-Membros a aderirem plenamente a esta estratégia; 

2. Sublinha que para respeitar o Acordo de Paris as emissões de GEE geradas pelos 



transportes terão de ser quase nulas até meio do século e que as emissões de poluentes 

atmosféricos provenientes dos transportes devem ser reduzidas drasticamente e para 

cumprirem sem demora, no mínimo, as orientações da OMS em matéria de saúde 

pública; 

3. Assinala que a transição para a mobilidade hipocarbónica não só é benéfica para a saúde 

pública e o ambiente, mas também oferece grandes oportunidades e desafios para os 

fabricantes e os fornecedores dos setores automóvel, ferroviário, marítimo e 

aeronáutico, bem como para os prestadores inovadores dos setores de serviços, energia, 

transportes e logística, especialmente as PME; salienta que é necessário um apoio 

adequado para promover – com base numa abordagem em termos de custo-eficácia – 

novas tecnologias e modelos empresariais para incentivar as parcerias inovadoras entre 

grandes empresas, PME e empresas em fase de arranque, a fim de alcançar uma redução 

eficaz das emissões de GEE no setor dos transportes; 

4. Reconhece a necessidade de mudanças significativas na gestão da procura de 

transportes e no ordenamento do território, de forma a materializar a transição 

necessária para uma abordagem multimodal; reitera que o transporte deve ser encarado 

como um serviço importante e não como um objetivo em si mesmo; apoia, neste 

contexto, a implementação da rede transeuropeia de transportes (RTE-T); reitera que a 

transição para uma economia circular, sustentável e hipocarbónica no setor dos 

transportes implica um aumento da sensibilização dos utilizadores de serviços no que 

respeita à eficiência dos recursos; observa que um dos fatores mais importantes em 

termos de mudança comportamental implicando a transição para modos de transporte 

mais sustentáveis é a existência de um sistema de transportes públicos acessível, bem 

desenvolvido e multimodal que abranja os nós urbanos e tenha ligação com as zonas 

rurais; 

5. Recorda que, a propósito do Livro Branco de 2011 sobre os transportes, o Parlamento 

Europeu sublinhou que uma política europeia de mobilidade sustentável deve assentar 

numa vasta gama de instrumentos políticos, a fim de efetuar – de uma forma eficiente 

em termos de recursos – uma transição para modos de transporte menos poluentes e 

mais eficientes do ponto de vista energético; assinala que é necessária uma transferência 

do equilíbrio entre modos de transporte para separar a mobilidade dos efeitos negativos 

do sistema de transportes atual, nomeadamente o congestionamento, a poluição 

atmosférica, o ruído, os acidentes e as alterações climáticas; reconhece, neste contexto, 

que a política da transição modal ainda não produziu resultados satisfatórios; 

6. Incentiva a Comissão a assumir o papel principal na adoção de medidas globais e 

harmonizadas relativamente a transportes mais sustentáveis e eficientes; 

7. Convida a Comissão a assegurar a plena aplicação da legislação existente e, se 

necessário, a propor medidas concretas adicionais no domínio dos transportes com vista 

a alcançar os objetivos climáticos acordados pela UE em todas as modalidades, 

incluindo a mobilidade urbana, sem prejudicar a competitividade do setor dos 

transportes; convida também a Comissão a promover a adoção pelo mercado de 

tecnologias que contribuam para a mobilidade hipocarbónica aumentando a eficiência 

dos veículos e, simultaneamente, preservando a segurança; solicita à Comissão que, no 

contexto do cumprimento do Acordo de Paris, apresente uma atualização do seu Livro 

Branco de 2011 sobre os transportes; 

8. Considera que na avaliação da sustentabilidade deve ser tida em conta a totalidade da 



pegada – desde a produção à utilização e eliminação dos veículos e das infraestruturas 

necessárias – pelo que defende que apenas um cabaz energético tecnologicamente 

neutro poderá oferecer soluções realistas e verdadeiramente sustentáveis; 

9. Assinala que uma transição sustentável no setor dos transportes exige uma ação 

sistémica em que participem várias partes interessadas, nomeadamente a sociedade 

civil, consumidores, parceiros sociais, PME, empresas inovadoras em fase de arranque, 

grandes empresas que operam à escala mundial e políticos e órgãos oficiais de todos os 

níveis de governo; 

10. Exorta a Comissão a reconhecer a importância crescente das emissões implícitas, 

introduzindo incentivos à contabilização das emissões ao longo do ciclo de vida; 

11. Solicita à Comissão que reconheça a importância crescente da medição das emissões ao 

longo do ciclo de vida – desde as emissões do aprovisionamento energético até às 

emissões da produção e do fim da vida útil – apresentando propostas holísticas que 

orientem os fabricantes para soluções ótimas, a fim de garantir que as emissões a 

montante e a jusante não corroam as vantagens decorrentes de uma melhor utilização 

operacional da energia dos veículos; 

12. Insta a Comissão a introduzir e melhorar urgentemente normas em matéria de CO2 para 

todos os tipos de transporte rodoviário, dado que a aplicação de normas para a 

promoção de veículos económicos é muito provavelmente a medida mais eficaz para 

melhorar a eficiência energética na UE até 2030; 

13. Recorda que a eficiência energética deve ser considerada a melhor alternativa energética 

e que, por essa razão, todas as medidas destinadas a melhorar a eficiência energética de 

forma eficaz em termos de custos e a reduzir a procura de energia devem ser 

prioritárias, promovidas e devidamente integradas na política de transportes e na ação 

climática europeia; 

Otimizar o sistema de transportes 

 

Melhorar a eficiência 

14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reverem a conectividade entre as diferentes 

regiões da UE, também no que respeita às regiões remotas, desfavorecidas e fronteiriças 

da União; insta a Comissão, neste contexto, a rever a abordagem da UE relativa à 

conectividade do setor da aviação e estudar a possibilidade de desenvolver um índice de 

conectividade, tendo em conta também a interação com outros modos de transporte; 

sublinha que tal objetivo deve ser combinado com o investimento e a promoção de 

alternativas sustentáveis; 

15. Incentiva vivamente os Estados-Membros a acelerarem a implementação do Céu Único 

Europeu, uma vez que a atual fragmentação conduz a tempos de voo mais longos, 

atrasos, consumo adicional de combustível e aumento das emissões de CO2; salienta que 

isto poderá contribuir para atingir uma redução de 10% das emissões; 

16. Insta a Comissão a manter um nível elevado de ambição em matéria de inovação, 

incentivando a investigação sobre o uso da energia fotovoltaica na aviação (por 

exemplo, Solar Impulse 2), bem como sobre os combustíveis líquidos alternativos 

obtidos a partir de fontes renováveis; 



Preços justos e eficientes 

17. Entende que sinais de preços mais claros em todos os modos de transporte que reflitam 

melhor os princípios do «poluidor-pagador» e do «utilizador-pagador» são essenciais 

para garantir justiça e condições de concorrência equitativas aos diferentes modos de 

transporte na Europa; observa que as políticas existentes devem ser reavaliadas nesta 

perspetiva; 

18. Considera que cada modo de transporte deve cobrir os seus custos marginais, tanto os 

relacionados com o desgaste das infraestruturas («utilizador-pagador») como os custos 

externos, por exemplo, os referentes à poluição atmosférica e sonora («poluidor-

pagador»); considera que a aplicação desses dois princípios em toda a UE contribuirá 

para dar resposta à atual discrepância de taxas entre os modos de transporte; 

19. Sublinha que a legislação relativa aos preços dos transportes não deve criar uma 

concorrência desleal em detrimento de modos mais sustentáveis, como o transporte 

ferroviário, e insta a Comissão a apresentar propostas que garantam uma concorrência 

leal neste domínio; 

20. Saúda os esforços envidados pela Comissão no sentido de definir normas para a 

interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de portagem na UE e a próxima revisão da 

Diretiva Eurovinheta, que deve incluir a tarifação baseada na distância e a diferenciação 

com base nas emissões de CO2, bem como a possibilidade de diferenciação com base 

nas normas Euro atualizadas; considera que o alargamento da tarifação baseada na 

distância deve abranger todos os veículos ligeiros de passageiros e comerciais, 

permitindo simultaneamente alguma forma de flexibilidade para as zonas remotas ou 

escassamente povoadas; 

21. Sublinha que uma transição modal nos transportes exige a promoção e o investimento 

na multimodalidade e nos transportes públicos; 

22. Insta a Comissão a atualizar urgentemente o seu manual dos custos externos do 

transporte, tendo em consideração os dados relativos às emissões em condições reais de 

condução; 

23. Salienta que a aviação constitui o modo de transporte que está mais longe de 

internalizar os seus custos externos, pelo que insta a Comissão a cumprir o Acordo de 

Paris e explorar as possibilidades de medidas internacionais harmonizadas com vista à 

tributação do querosene para a aviação e à eliminação da isenção de IVA nos bilhetes de 

transporte aéreo; 

Logística e digitalização 

24. Reconhece que a logística pode desempenhar um papel crucial na redução do impacto 

do carbono dos transportes através de estratégias colaborativas respeitadoras do 

ambiente que abordem a integração da cadeia de abastecimento, o transporte 

multimodal, a consolidação das entregas e a logística de reciclagem; considera que as 

tecnologias digitais são fundamentais para estes objetivos; 

25. Entende que os sistemas de transporte inteligentes, a agregação e os veículos conectados 

e autónomos podem constituir um ativo importante para melhorar a eficiência dos 

transportes individuais e comerciais nos setores rodoviário, ferroviário, marítimo e 

aéreo;  



26. Reconhece que a tecnologia de veículos conectados não só melhorará a segurança 

rodoviária como terá importantes implicações ambientais e constata que é necessária 

uma densa rede de infraestruturas para garantir a alta capacidade e o baixo tempo de 

latência necessários para que uma rede 5G tire o máximo partido das oportunidades dos 

veículos conectados e autónomos, a fim de melhorar a mobilidade no ambiente urbano; 

reconhece que – em conformidade com o processo mais vasto de digitalização em toda 

a indústria europeia – muitas empresas terão de basear as suas estratégias de 

transformação na mobilidade, proporcionando assim oportunidades significativas para 

as PME e as empresas em fase de arranque do setor dos transportes, e considera que tal 

evolução deve ser apoiada; 

27. Sublinha que o transporte público – enquanto parte integrante do conceito da 

mobilidade como serviço – tem um grande potencial para reduzir o volume de tráfego e 

as emissões associadas e solicita à Comissão que promova a digitalização e a 

conectividade dos sistemas de transporte público, a fim de eliminar as barreiras entre 

modos e sistemas de transporte e incentivar a sua utilização; considera, ao mesmo 

tempo, que as medidas tomadas devem ser adaptadas em função das especificidades das 

áreas em causa, quer sejam urbanas ou rurais, dado que nas zonas rurais é mais difícil 

alcançar a viabilidade económica; insta, portanto, a Comissão e os Estados-Membros a 

desenvolverem iniciativas específicas para um transporte mais eficiente nos meios 

rurais e de difícil acesso, tendo em conta também as obrigações de serviço público; 

28. Apoia as iniciativas de gestão de mobilidade visando obter serviços de transporte 

intermodais mais eficientes e ecológicos e uma mobilidade inteligente, que podem ser 

essenciais para promover os conceitos de mobilidade enquanto serviço e de 

intermodalidade sincronizada («sincromodalidade»); considera que, a fim de melhorar a 

mobilidade enquanto serviço, no futuro regulamento deve ser dada uma atenção 

adequada ao contributo dos sistemas de gestão de transportes inteligentes (STI), ao 

desenvolvimento de capacidades em matéria de TIC, à interoperabilidade dos sistemas, 

à partilha de serviços e à bilhética multimodal integrada; 

29. Observa que os veículos urbanos de mercadorias contribuem de forma 

desproporcionada para a poluição atmosférica e sonora e têm um impacto negativo no 

congestionamento; exorta, por isso, a uma melhor otimização da cadeia de 

abastecimento nas zonas urbanas; exorta a Comissão a incentivar a utilização de 

veículos comerciais ligeiros, autocarros, camiões de recolha de lixo, táxis e velocípedes 

de transporte com emissões nulas na logística de última etapa; 

30. Destaca os potenciais benefícios da diminuição do peso total dos veículos e de uma 

utilização mais eficiente das infraestruturas atuais, incluindo uma melhor distribuição 

do tráfego e melhores soluções intermodais;  

31. Insta a Comissão a destacar, no quadro da legislação relativa ao mercado único digital, 

o potencial dos meios de transporte rodoviário mais seguros, inteligentes e ecológicos, 

bem como a promover projetos de dispositivos veículo-veículo e veículo-estrada para 

impulsionar a economia da inovação e criar novas oportunidades de negócio para as 

empresas europeias do setor das TIC; 

32. Sublinha a importância de investir em ligações ótimas ao interior a fim de diminuir a 

pegada ecológica do transporte para o interior, incentivando a utilização de conexões 

multimodais, do transporte ferroviário sustentável, do transporte fluvial, de dados sobre 

transportes em tempo real e de aplicações de TI ao longo dos corredores da rede 



transeuropeia de transportes; 

33. Está convicto de que a promoção de iniciativas de gestão da mobilidade nas regiões e 

cidades, nas instituições e na indústria tem um potencial considerável para reduzir as 

necessidades de transporte dos cidadãos tanto em termos de distância como de 

velocidade; 

34. Insta os Estados-Membros a apoiarem projetos-piloto que incentivem uma maior 

utilização de veículos elétricos e veículos movidos a biocombustíveis alternativos 

avançados; 

35. Salienta que é necessária uma abordagem holística da UE que permita uma rápida 

digitalização dos transportes que – a par duma melhor planificação dos transportes e da 

transição para a «mobilidade enquanto serviço» – irá contribuir bastante para melhorar a 

eficiência e terá profundas consequências na sociedade;  

36. Considera que uma melhor planificação dos transportes, uma melhor utilização da 

digitalização e a logística são domínios onde o potencial de redução das emissões é 

enorme e onde seria possível aplicar muito rapidamente muitas medidas baratas e fáceis 

com um efeito mensurável, como a otimização de fluxos e de cargas e o frete eletrónico; 

solicita, por isso, à Comissão que enumere e identifique essas medidas para as promover 

num futuro próximo; solicita um quadro legislativo coerente e normas que permitam a 

aplicação de soluções de transporte e logística inovadoras em toda a Europa; 

37. Considera que a Comissão e os transportadores devem elaborar projetos que contenham 

informações coerentes sobre a pegada de CO2 comparativa dos diferentes modos de 

transporte através de publicações, de informações, dos sistemas de reservas e da 

bilhética; 

38. Sublinha a necessidade imperiosa de adaptar a política de normalização das TIC aos 

desenvolvimentos do mercado e das políticas, de modo a alcançar a interoperabilidade 

do frete eletrónico e dos sistemas de transporte inteligentes; 

39. Salienta a importância da interoperabilidade para a redução das emissões dos veículos 

pesados, tanto nos transportes urbanos como nos transportes extraurbanos; 

Energias alternativas com baixo nível de emissões 

40. Sublinha que as soluções de mobilidade elétrica a partir de fontes de energia 

sustentáveis oferecem um forte potencial em prol da descarbonização dos transportes; 

considera, no entanto, improvável que a otimização desta tecnologia e o 

desenvolvimento das infraestruturas em grande escala tenham lugar antes de 2030; 

reitera o seu apelo às inovações tecnológicas; 

41. Saúda os esforços envidados para implementar e garantir infraestruturas abrangentes e 

interoperáveis de fornecimento de energias renováveis e/ou de combustíveis alternativos 

sustentáveis para os veículos de propulsão alternativa; Insta a Comissão, neste contexto, 

a coordenar-se com os Estados-Membros para garantir a plena transposição das 

disposições pertinentes da Diretiva 2014/94/UE relativa à criação de uma infraestrutura 

para combustíveis alternativos, bem como do artigo 8.º da Diretiva 2010/31/UE relativa 

ao desempenho energético dos edifícios com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 

(UE) .../... (procedimento 2016/0381(COD)); 



42. Insta a Comissão a adotar um plano de ação ambicioso para a promoção da entrada no 

mercado de veículos elétricos e a formular recomendações destinadas aos Estados-

Membros para os encorajar a aplicar incentivos fiscais aos veículos com um nível de 

emissões nulo ou baixo; salienta que a disponibilidade e a acessibilidade de 

infraestruturas de carregamento, incluindo nos edifícios públicos e privados, em 

conformidade com a Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (DDEE – 

Diretiva 2010/31/UE), bem como a competitividade dos veículos elétricos, são 

indispensáveis para aumentar a aceitação por parte dos consumidores; realça a 

importância de assegurar que a eletricidade produzida para os veículos elétricos 

provenha de fontes de energia sustentáveis; solicita, neste contexto, uma iniciativa 

europeia a longo prazo sobre as baterias de próxima geração e o desenvolvimento das 

infraestruturas necessárias para incentivar a adoção de normas sustentáveis em matéria 

de produção de energia e veículos com baixos níveis de emissões; 

43. Solicita à Comissão que apresente rapidamente a sua avaliação da aplicação, pelos 

Estados-Membros, da Diretiva «Energia limpa para os transportes» (Diretiva 

2014/94/UE) relativa à implementação de uma infraestrutura para combustíveis 

alternativos e adote medidas em relação aos Estados-Membros que ainda não 

apresentaram uma estratégia nacional; 

44. Entende que uma das abordagens mais eficazes para reduzir o impacto climático do 

transporte rodoviário seria a obrigatoriedade de os fornecedores de combustíveis 

reduzirem as emissões de GEE da energia fornecida, recorrendo para o efeito a 

eletricidade renovável, hidrogénio, biocombustíveis sustentáveis e avançados, 

combustíveis sintéticos ou outros combustíveis hipocarbónicos (por exemplo, o GNC ou 

o GNL); 

45. Recorda à Comissão que – numa perspetiva concreta que visa a transição energética 

sustentável de toda a sociedade – é urgente canalizar os incentivos económicos, de que 

continuam a beneficiar as fontes fósseis, para as fontes energéticas alternativas e 

sustentáveis; 

46. Solicita uma abordagem mais ambiciosa para as energias renováveis nos transportes do 

que a proposta na reformulação da Diretiva Energias Renováveis, com o objetivo de 

alcançar a descarbonização a longo prazo do setor dos transportes; 

47. Insta a que sejam criados incentivos específicos para a utilização de combustíveis 

alternativos sustentáveis nos modos de transporte que atualmente não possuem 

alternativas ao combustível líquido; considera que tais incentivos devem refletir-se na 

nova Diretiva Energias Renováveis e nos planos nacionais integrados em matéria de 

energia e clima, tal como previsto na proposta de regulamento sobre a governação da 

União da Energia; 

48. Recorda que 94% dos transportes europeus dependem de produtos petrolíferos e 

considera que os biocombustíveis sustentáveis de produção nacional reduzem a 

dependência da importação de combustíveis fósseis, reforçando assim a segurança 

energética da UE; 

49. Exorta a Comissão a propor a eliminação progressiva dos subsídios diretos e indiretos 

aos combustíveis fósseis até 2020, o mais tardar; 

50. Insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem as potencialidades que o GNL 



oferece em termos de sustentabilidade da mobilidade, da economia e do emprego1; 

51. Sublinha o papel que o gás natural (por exemplo, o GNC e o GNL) – e, em particular, o 

biometano, o metano sintético e o GPL – podem desempenhar no processo de transição 

para a descarbonização do setor dos transportes, nomeadamente no que diz respeito ao 

transporte marítimo, aos veículos pesados e aos autocarros urbanos; 

52. Toma nota dos limites propostos na reformulação da Diretiva relativa às energias 

renováveis com o objetivo de reduzir gradualmente os biocombustíveis de primeira 

geração até 2030 e alcançar a descarbonização a longo prazo do setor dos transportes; 

insta a Comissão, neste contexto, a estabelecer uma distinção entre os biocombustíveis 

de primeira geração particularmente eficientes em termos de emissões de GEE e com 

um baixo risco em matéria de alterações indiretas do uso do solo e os que não respeitam 

esses critérios, bem como a tomar, o mais rapidamente possível, medidas destinadas a 

eliminar progressivamente a utilização nos biocombustíveis de matérias-primas, como o 

óleo de palma, que favorecem a desflorestação ou a utilização dos solos de turfa; realça 

a importância de um quadro legislativo estável e previsível que tenha devidamente em 

conta os ciclos de investimento, a fim de atrair os investimentos necessários em 

biocombustíveis avançados; toma nota dos potenciais benefícios climáticos da produção 

agrícola da UE baseada em combustíveis particularmente eficientes em termos de 

emissões de GEE e com um baixo risco em matéria de alterações indiretas do uso do 

solo, especialmente no que diz respeito às emissões decorrentes da importação em larga 

escala de proteínas animais de países terceiros; 

53. Incentiva a Comissão a desenvolver critérios objetivos para o reconhecimento dos 

biocombustíveis avançados com vista a estimular a inovação e a penetração no 

mercado; 

54. Salienta a importância de alcançar a descarbonização a longo prazo do setor dos 

transportes e convida a Comissão a incentivar uma maior penetração no mercado dos 

biocombustíveis avançados particularmente eficientes em termos de emissões de GEE, 

que respeitam a hierarquia dos resíduos no âmbito da economia circular e que cumprem 

critérios rigorosos de sustentabilidade ambiental e social, a fim de reduzir em maior 

grau a utilização de combustíveis fósseis e as emissões de GEE; acolhe favoravelmente 

a proposta da Comissão de reforçar os requisitos de redução de GEE aplicáveis aos 

biocombustíveis, a fim de assegurar que estes continuem a cumprir os objetivos 

climáticos da UE; salienta a importância da contabilização rigorosa e credível das 

emissões e remoções decorrentes da bioenergia, no âmbito da proposta de regulamento 

sobre o uso do solo, a alteração do uso do solo e as florestas (LULUCF – 

COM(2016)0479); 

55. Salienta que apenas os biocombustíveis produzidos a partir de culturas que cumprem os 

critérios de sustentabilidade devem ser tidos em conta para efeitos de realização dos 

objetivos em matéria de clima dos Estados-Membros no âmbito da proposta de 

Regulamento Partilha de Esforços (COM(2016)0482); 

56. Exorta a Comissão a acompanhar de perto a evolução da tecnologia do hidrogénio a 

partir de fontes de energia renováveis e a empenhar-se na realização de um estudo de 

                                                 
1  Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de outubro de 2016, sobre a Estratégia da UE 

de Gás Natural Liquefeito e de Armazenamento de Gás (Textos Aprovados, 
P8_TA(2016)0406). 



viabilidade sobre o papel e as possibilidades do hidrogénio no sistema europeu de 

transportes; 

57. Salienta que os combustíveis sintéticos (líquidos e gasosos) obtidos a partir do 

excedente das energias renováveis – designadamente da energia solar e da energia 

eólica no período de maior intensidade de produção, que de outra forma seriam 

desperdiçados – podem, do ponto de vista do ciclo de vida, contribuir para a redução 

das emissões de GEE dos veículos existentes, melhorando ao mesmo tempo o 

rendimento das energias renováveis; 

58. Exorta a Comissão e os Estados-Membros – no contexto da economia circular, da 

política em matéria de emissões e clima e dos objetivos da União no domínio das 

energias renováveis – a aumentar e apoiar integralmente a produção de biogás verde 

mediante o tratamento de estrumes; 

59. Saúda o facto de as empresas da UE serem atualmente líderes mundiais no domínio das 

tecnologias de combustíveis sintéticos e considera esse facto uma oportunidade para 

reforçar o crescimento económico e o emprego de qualidade na UE; salienta, por isso, a 

importância da criar um quadro que favoreça o desenvolvimento e a implantação dessas 

tecnologias; 

60. Considera que a promoção das garantias de origem pode levar a um importante aumento 

da quota-parte de energias renováveis no setor dos transportes; 

61. Assinala que a abordagem da UE relativamente à energia sustentável deve ser 

tecnologicamente neutra e que os objetivos das políticas de sustentabilidade da UE 

devem centrar-se na redução das emissões nocivas para o clima e para a saúde; 

62. Apela à Comissão para que tire pleno partido do potencial do Centro Comum de 

Investigação (JRC) no que respeita a realizar investigação no domínio das energias 

limpas para os transportes; 

63. Congratula-se com o apoio atual ao abrigo do programa Horizonte 2020 para a 

investigação, o desenvolvimento e a inovação nos domínios dos transportes não 

poluentes e da energia sustentável e solicita que este apoio prossiga no próximo QFP 

(quadro financeiro plurianual); 

64. Sublinha a importância da investigação e desenvolvimento para enfrentar desafios 

tecnológicos relacionados com a mobilidade hipocarbónica; insta a Comissão a manter 

o seu apoio firme a programas de investigação como o CleanSky e o SESAR 

(Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu); 

Infraestruturas de transportes e investimento 

65. Insta a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem o cofinanciamento 

comunitário dos projetos no domínio dos transportes que contribuam para a ação 

climática e a qualidade do ar e para a redução de outros custos externos, no âmbito do 

Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) e da RTE-T; 

66. Considera que os projetos do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) são essenciais para 

a Estratégia Europeia de Mobilidade Hipocarbónica e lamenta que o orçamento do MIE 

tenha sido utilizado para alimentar o FEIE; solicita, por isso, que o orçamento do MIE 

seja restabelecido e reitera que o FEIE II deve ser financiado a partir de outras fontes; 



considera, além disso, que deve ser evitado o financiamento pelo FEIE de projetos 

elegíveis para o MIE; 

67. Destaca a importância de uma utilização bem-sucedida do FEIE ou da combinação do 

FEIE com os FEEI; considera que os Estados-Membros devem investir mais nos seus 

sistemas ferroviários e envidar esforços para aumentar as taxas de absorção dos fundos 

de coesão para projetos ferroviários; 

68. Recorda que é importante manter a rede de infraestruturas em bom estado e com 

elevados níveis de qualidade, dado que tal não só facilita a circulação rodoviária como 

também permite reduzir o congestionamento e consequentemente os níveis de emissões 

de CO2 e de outros poluentes; 

69. Exorta a Comissão a disponibilizar mais fundos para as cidades apresentarem propostas 

conjuntas para infraestruturas ou tecnologias que contribuam para a descarbonização 

dos transportes urbanos e reduzam a poluição atmosférica provocada pelos veículos 

rodoviários; observa que tal incluiria, mas não exclusivamente, estações públicas de 

carregamento para veículos elétricos, sistemas de partilha de automóveis e de bicicletas 

e o desenvolvimento dos transportes públicos; 

70. Salienta a importância das medidas de apoio financeiro à inovação no setor e à proteção 

do ambiente durante as obras das infraestruturas; 

Capacitar os cidadãos e os decisores para uma mudança comportamental 

71. Incentiva as cidades a incluírem objetivos de redução dos GEE e estratégias para a 

poluição atmosférica nos seus planos de mobilidade (por exemplo, os planos de 

mobilidade urbana sustentável – PMUS) e insta a Comissão a dar prioridade ao 

cofinanciamento pela UE de projetos de mobilidade urbana que contribuam para 

alcançar essas metas, nomeadamente apoiando as inovações que capacitem as cidades 

neste aspeto; 

72. Entende que uma das formas mais eficientes de reduzir as emissões e aumentar a 

eficiência dos transportes é a promoção do transporte público coletivo; considera que é 

importante reforçar o papel dos serviços públicos de transporte; convida também a 

Comissão e os Estados-Membros a promoverem e incentivarem a aquisição, pelas 

autoridades públicas mas também por frotas privadas, de veículos mais limpos e menos 

poluentes; 

73. Salienta as oportunidades oferecidas pelos contratos públicos ecológicos para 

transportes mais sustentáveis, em especial para os autocarros (sub)urbanos; 

74. Insta a Comissão a reforçar as redes de precursores entre cidades que dão prioridade à 

mobilidade sustentável – como as deslocações a pé e de bicicleta, os transportes 

públicos e a utilização comum ou partilhada de automóveis – no seu planeamento 

urbanístico e a permitir que as autarquias locais, regionais e nacionais divulguem boas 

práticas em matéria de redução das emissões de GEE e estratégias para a poluição 

atmosférica a este respeito; insta a Comissão também a incentivar as autoridades locais, 

regionais e nacionais a integrarem plenamente as necessidades e os procedimentos de 

planeamento dos transportes, da habitação e do uso da terra, a fim de melhorar a 

consecução dos objetivos da política para as alterações climáticas; 

75. Insta a Comissão e os Estados-Membros – tendo em conta a incapacidade das normas 



europeias aplicáveis aos veículos comerciais ligeiros de refletir as emissões em 

condições de utilização reais – a analisarem os benefícios da introdução de uma 

indicação ou de uma norma para os veículos com níveis de emissões ultrabaixos que 

cumpram os valores-limite de emissão em condições de condução reais; 

76. Considera que é necessário consagrar uma maior atenção ao aumento da integração e da 

atratividade das formas de transporte não motorizadas, dado que isto reduziria 

amplamente a atratividade das formas de transporte privadas; 

77. Insta a Comissão a incluir as necessidades de transporte dos cidadãos que vivem em 

zonas rurais e remotas nas suas estratégias de mobilidade hipocarbónica; 

78. Incentiva todas as entidades do setor público a incorporarem critérios de 

sustentabilidade nos contratos públicos; 

79. Insta a Comissão, os Estados-Membros e as regiões a investirem mais na combinação e 

integração da rede de ciclovias EuroVelo com as redes ferroviárias da RTE-T; 

80. Salienta que já deveria ter sido apresentada uma proposta de revisão do regulamento 

relativo à segurança geral dos veículos a motor e insta a Comissão a publicá-la atá ao 

final de 2017; considera que a tecnologia para a «adaptação inteligente da velocidade» 

está consolidada e pode salvar muitas vidas, pelo que deve ser introduzida sem demora 

em todos os veículos; sublinha que a «visão direta» para os camiões é uma solução 

muito eficaz para evitar acidentes com utilizadores vulneráveis das estradas e que a 

proposta deve conter normas obrigatórias a este respeito; 

Requisitos setoriais específicos 

Motociclos, veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros 

81. Insta a Comissão a apresentar uma proposta relativa às normas aplicáveis aos veículos 

de passageiros e veículos comerciais ligeiros em 2025, em consonância com a posição 

expressa pelo Parlamento no âmbito dos procedimentos relativos a dois atos legislativos 

de 20131 e confirmada nas declarações da Comissão que lhe está associada sobre a meta 

20252; salienta que estas normas médias a aplicar aos veículos devem ser calculadas 

com base no novo procedimento de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos 

ligeiros (WLTP) e refletir a trajetória a longo prazo de redução de emissões definida no 

quadro de ação da UE relativo ao clima e à energia para 2030, bem como os objetivos 

do Acordo de Paris; 

82. Congratula-se com a introdução do novo WLTP; salienta, contudo, que tendo em conta 

que a investigação demonstra que o novo ciclo de ensaios laboratoriais do WLTP ainda 

divergirá em cerca de 20% das emissões do mundo real e permanecerá aberto à 

otimização e manipulação dos ensaios, é necessário desenvolver uma metodologia ex 

post para a medição das emissões de CO2 em condições reais de condução (RDE), a fim 

de completar o WLTP; observa que esta metodologia se pode basear em dispositivos de 

medição já existentes no veículo, por exemplo, medidores do consumo de combustível; 

verifica, além disso, que para esse efeito e no intuito de obter dados fiáveis, deve ser 

desenvolvida uma abordagem padronizada para a recolha, o armazenamento, a 

utilização e a comunicação de valores relativos ao consumo de combustível, 

                                                 
1  JO L 103 de 5.4.2014, p. 15; JO L 84 de 20.3.2014, p. 38. 
2  Ver documentos do Conselho 5584/14 e 6642/14. 



aproveitando ao máximo os sensores já presentes nos veículos e respeitando plenamente 

as regras de proteção da vida privada; exorta a Comissão a estudar soluções adicionais 

para travar as emissões de CO2 do setor dos transportes e, em particular, a ter mais em 

conta o contributo das intervenções ao nível da redução direta das emissões de CO2 dos 

veículos; 

83. Recorda que para que os ensaios RDE permitam reduzir eficazmente as discrepâncias 

entre as emissões medidas em laboratório e na estrada, as especificações do ensaio e os 

procedimentos de avaliação devem ser definidos muito cuidadosamente e abranger uma 

vasta gama de condições de condução, como as diferentes temperaturas, a carga do 

motor, a velocidade do veículo, a altitude, o tipo de estrada e outros parâmetros comuns 

na condução de um veículo na União; 

84. Apela à rápida adoção de um sistema de rotulagem transparente, obrigatório e 

harmonizado à escala da UE que forneça aos consumidores dados exatos, sólidos e 

comparáveis sobre o consumo de combustível, o ciclo de vida, as emissões de CO2 e as 

emissões de poluentes atmosféricos dos veículos colocados no mercado; apela à revisão 

da Diretiva relativa à rotulagem dos veículos (Diretiva 1999/94/CE), que poderia ser 

modificada de modo a incluir um requisito obrigatório de fornecer informações sobre as 

emissões de outros poluentes atmosféricos, como os NOx e as partículas em suspensão; 

85. Convida a Comissão a rever a Diretiva «Energia limpa para os transportes» (Diretiva 

2014/94/UE) e a apresentar uma proposta de regulamento sobre normas relativas ao 

CO2 para os automóveis colocados no mercado a partir de 2025, com o objetivo de 

eliminar progressivamente os veículos novos que emitam CO2; 

86. Solicita à Comissão que introduza um objetivo mínimo para a percentagem de 

automóveis com taxas nulas de emissões para todos os fabricantes; 

87. Realça os benefícios para a economia europeia de uma transição precoce para os 

veículos que, segundo os resultados da avaliação do ciclo de vida (ACV), têm o menor 

impacto climático; salienta que esta transição garantirá que os fabricantes europeus de 

automóveis permanecem competitivos no palco mundial, garantido os empregos 

existentes e criando novos postos de trabalho; 

88. Espera que haja mais financiamentos para a investigação tecnológica no domínio da 

produção, gestão e eliminação das baterias dos motores elétricos para garantir que estas 

sejam cada vez mais ecológicas; 

89. Assinala que a Comissão intentou uma série de processos por infração contra Estados-

Membros por incumprimento da Diretiva 2008/50/CE relativa à qualidade do ar, devido 

ao facto de ultrapassarem permanentemente os valores-limite de NO2 e PM10; insta a 

Comissão a exercer os seus poderes de controlo para impedir a colocação no mercado 

de veículos poluentes a diesel que contribuam significativamente para a libertação de 

NO2 e PM10 na atmosfera e que não cumpram as regras da UE relativas à homologação 

e às emissões de veículos de passageiros e de veículos comerciais ligeiros; 

90. Sublinha a necessidade de apoiar a participação ampla das PME no processo de 

produção de componentes e veículos, a fim de assegurar uma concorrência justa no 

mercado dos transportes e incentivar os processos de investigação e inovação; 

91. Insta a Comissão a zelar por que a regulamentação das emissões de CO2 pós-2020 tenha 



em conta, na medida do possível, todas as possibilidades tecnológicas de redução das 

emissões de CO2 do transporte rodoviário; constata que a regulamentação deve ter 

particularmente em conta as possibilidades oferecidas pelos combustíveis alternativos 

mais recentes (por exemplo, eletrocombustíveis, combustíveis sintéticos, «Power to 

Gas», «Power to Liquid»); 

Veículos pesados 

92. Faz notar que os veículos pesados serão responsáveis por 40% do total das emissões de 

CO2 do transporte rodoviário se não forem tomadas medidas adicionais até 2030; insta, 

por isso, a Comissão a apresentar até ao final de 2017 uma proposta sobre a certificação, 

a monitorização e a comunicação de informações sobre veículos pesados e, até 2018, 

normas ambiciosas em matéria de CO2 para 2025, com base nos melhores dados 

disponíveis; acolhe com satisfação a ferramenta de simulação da eficácia do transporte 

rodoviário VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – ferramenta de 

cálculo do consumo de energia de veículos) e sublinha a necessidade de continuar a 

garantir o acesso a dados de monitorização transparentes, realistas e atualizados; 

93. Insta a Comissão a começar a desenvolver uma estratégia europeia de camionagem 

hipocarbónica com base num estudo comparativo, a fim de facilitar a penetração no 

mercado dos autocarros e camiões energeticamente eficientes e com emissões nulas; 

assinala que vários Estados-Membros já tomaram iniciativas com vista a um transporte 

rodoviário de mercadorias com emissões nulas; 

94. Considera que a crescente utilização de motores limpos em veículos pesados, 

nomeadamente elétricos ou movidos a GNL, deve ser apoiada e exige investimentos 

significativos e estratégicos em infraestruturas; 

95. Insta a Comissão a estabelecer e a permitir que os Estados-Membros estabeleçam 

incentivos ao trânsito e à prioridade de circulação dos veículos com taxas nulas ou 

baixas de emissões ao longo da RTE-T; 

96. Sublinha que os autocarros urbanos com nível nulo ou baixo de emissões podem ajudar 

a reduzir significativamente as emissões poluentes nas zonas urbanas; solicita, por isso, 

a introdução de autocarros urbanos com nível nulo ou baixo de emissões graças à 

inserção de critérios europeus para os contratos públicos ecológicos na Diretiva relativa 

aos veículos não poluentes (Diretiva 2009/33/CE), atualmente em curso de revisão; 

exorta a Comissão e os Estados-Membros a facilitarem e promoverem a utilização dos 

fundos disponíveis da UE, como os FEEI, para apoiar as medidas necessárias para o 

efeito; 

97. Salienta que é importante criar as condições certas para estimular a utilização de 

energias alternativas com baixos níveis de emissões para os transportes e assinala que 

tal pode ser facilitado garantindo que a indústria dispõe de um quadro claro e a longo 

prazo no qual pode basear os investimentos relacionados com a descarbonização dos 

combustíveis e outras novas tecnologias; insta a Comissão a considerar a realização de 

um estudo de viabilidade das soluções potenciais disponíveis que poderão servir de base 

a uma estratégia hipocarbónica para o transporte rodoviário de mercadorias; 

98. Apoia o plano da Comissão para uma plataforma de autocarros limpos que reúna 

operadores de autocarros, autoridades locais, fabricantes de autocarros e fornecedores 

de energia para incentivar a rápida adoção de veículos mais limpos e insta a Comissão a 



promover o autocarro como uma forma de transporte público sustentável do ponto de 

vista ambiental; 

99. Constata que existem muitas novas tecnologias, e inovações nas tecnologias existentes, 

que podem trazer benefícios significativos do ponto de vista ambiental – tais como 

pneus melhores, lubrificantes melhorados ou motores de transmissão e híbridos mais 

eficientes – e que a Europa deve procurar ser um líder tecnológico neste domínio; insta 

a Comissão a investigar o papel de tais tecnologias na melhoria da eficiência e do 

desempenho ambiental; 

100. Salienta a importância de melhorar a qualidade do ar na UE e de respeitar os limites de 

qualidade do ar ambiente em vigor na UE, bem como os níveis recomendados pela 

OMS; insta a Comissão, neste contexto, a rever os limites de emissões fixados no anexo 

I do Regulamento (CE) n.º 715/2007 relativo à homologação dos veículos a motor no 

que respeita às emissões dos veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e 

Euro 6) e ao acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos e a 

apresentar, se for caso disso, propostas de novos limites de emissões Euro 7, neutros a 

nível tecnológico, a aplicar até 2025 a todos os veículos comerciais ligeiros cobertos por 

aquele regulamento; 

101. Sublinha que os objetivos em matéria de redução das emissões e de qualidade do ar 

requerem medidas que sejam aplicáveis igualmente a veículos mais antigos e recorda, 

neste contexto, que a modernização é a forma mais rápida e económica de reduzir as 

emissões e os poluentes de frotas mais antigas, dado que a aplicação sistemática de 

sistemas avançados de tratamento dos gases de escape dos motores diesel permite que 

os veículos pesados mais antigos, como autocarros e camiões, funcionem de forma 

ecológica, cumprindo mesmo os requisitos mais estritos em matéria de emissões e 

obtendo uma redução máxima de NOx, de NO2 e de partículas; exorta, portanto, a 

Comissão a elaborar diretrizes comuns da UE, a fim de incentivar os Estados-Membros 

a desenvolverem plenamente possíveis soluções de modernização, e a garantir a 

elegibilidade para fins de financiamento no contexto dos instrumentos financeiros da 

UE destinados à descarbonização do sistema de transportes; 

Homologação e fiscalização do mercado 

102. Solicita um sistema mais abrangente e coordenado de homologação e de fiscalização do 

mercado, à escala da UE, que preveja uma supervisão forte e fiável da UE e um sistema 

de controlos, a fim de colmatar as deficiências e as lacunas jurídicas identificadas na 

sequência do «Dieselgate»; salienta a importância da rápida adoção da proposta da 

Comissão de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

homologação e à fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos 

sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos 

(COM(2016)0031); recorda, neste contexto, o mandato de negociação do Parlamento, 

adotado em 4 de abril de 2017; confirma que a futura adoção do referido regulamento 

deve garantir condições de concorrência coerentes e mais transparentes para todas as 

partes interessadas do setor dos veículos, estabelecer regras eficazes para proteger os 

consumidores e garantir a aplicação integral do novo quadro de homologação e de 

fiscalização do mercado; 

103. Acolhe favoravelmente as orientações para a avaliação de estratégias auxiliares em 

matéria de emissões e a presença de dispositivos manipuladores, publicadas pela 

Comissão em 26 de janeiro de 2017 com o objetivo de apoiar os Estados-Membros e as 



autoridades competentes na deteção de dispositivos manipuladores; 

104. Lamenta a adoção de fatores de conformidade elevados para as emissões de NOx, cujas 

lacunas permitem emissões excessivas, inclusivamente geradas por veículos fabricados 

após 2020; insta a Comissão a rever o fator de conformidade dos testes em condições 

reais de condução (RDE) de emissões de NOx em 2017, tal como previsto no segundo 

pacote RDE, e a continuar a revê-lo todos os anos, com base nas evoluções 

tecnológicas, para o reduzir a 1 até 2021, o mais tardar; 

105. Apela à rápida adoção do quarto pacote RDE, a fim de completar o quadro regulamentar 

do novo procedimento de homologação, bem como à rápida aplicação deste quadro; 

Transporte ferroviário 

106. Apoia firmemente os novos convites da Comissão à apresentação de propostas para 

ligações ferroviárias transfronteiras em falta a nível regional e congratula-se com o facto 

de as mesmas poderem atenuar ou reduzir o impacto climático; exorta a Comissão a 

continuar a ter em conta estes projetos e a apresentar convites à apresentação de 

propostas para a concessão de apoios no quadro do Mecanismo Interligar a Europa, bem 

como no quadro da alteração do Regulamento (UE) n.º 913/2010, relativo à rede 

ferroviária europeia para um transporte de mercadorias competitivo, de modo a melhor 

ter em conta a eficácia real dos diferentes tipos de transporte ferroviário em termos de 

impacto na eficiência energética no setor dos transportes; 

107. Apoia a prioridade concedida pela Comissão aos investimentos nas infraestruturas 

ferroviárias, em particular no que respeita às ligações em falta e às conexões 

transfronteiras; lembra, a este propósito, que o transporte ferroviário – em particular o 

transporte de mercadorias – constitui um modo de transporte eficiente e sustentável; 

108. Apoia a consecução da transição do transporte rodoviário para o transporte ferroviário 

(Shift2Rail), aumentando a interoperabilidade dos diversos modos de transporte; 

109. Exorta à apresentação de propostas ambiciosas para a Diretiva Transporte Combinado 

que promovam de forma mais adequada a eficiência no transporte de mercadorias e 

incentivem a transição modal para ferrovias e vias navegáveis interiores, a fim de 

atingir os objetivos de transferência modal para 2030 e 2050 estabelecidos no título 

«Dez metas para um sistema de transportes competitivo e económico em recursos» do 

Livro Branco de 2011 sobre os transportes; 

110. Insta os Estados-Membros, a Comissão e as partes interessadas do setor ferroviário a 

tomarem todas as medidas necessárias para a implementação da empresa comum 

Shift2Rail, a fim de acelerar a integração das tecnologias avançadas em soluções de 

produtos ferroviários inovadoras, aumentar a atratividade do transporte ferroviário e 

reforçar a posição da indústria ferroviária europeia; 

111. Insta os Estados-Membros a aplicarem sem demora, de forma completa e eficaz, a 

Diretiva 2012/34/UE, o Regulamento de Execução (UE) 2015/909 da Comissão e o 

4.º pacote ferroviário, a fim de assegurar a fixação competitiva de taxas de acesso às 

vias que permitam uma concorrência intermodal leal; 

112. Insta a Comissão a analisar as desvantagens do transporte ferroviário de passageiros 

(por exemplo, relacionadas com tributação, taxas de acesso às vias, subsídios diretos e 

indiretos) relativamente a outros modos de transporte e a estabelecer condições de 



concorrência equitativas; 

113. Reitera a importância da interoperabilidade e coordenação com os outros modos de 

transporte, de uma maior fiabilidade e redução do ruído e de um transporte multimodal 

sem descontinuidades; 

114. Realça a necessidade da aplicação plena, efetiva e uniforme do Regulamento (UE) n.º 

913/2010 relativo à rede ferroviária para um transporte de mercadorias competitivo, em 

benefício tanto do transporte de mercadorias como da indústria; 

Aviação 

115. Solicita à Comissão que melhore a eficiência na aviação, nomeadamente acelerando a 

implementação do Céu Único Europeu pelos Estados-Membros, participando 

ativamente no trabalho da OACI com o objetivo de obter normas internacionais de CO2 

ambiciosas e prevendo um financiamento adequado para a Empresa Comum de 

Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu (SESAR) e as 

Iniciativas Tecnológicas Conjuntas Clean Sky; 

116. Recorda que o espaço aéreo também faz parte do mercado único da UE e que qualquer 

fragmentação resultante da sua utilização ineficiente ou de práticas nacionais 

divergentes (por exemplo, em matéria de procedimentos operacionais, impostos, taxas, 

etc.) origina tempos de voo mais longos, atrasos, consumo adicional de combustível e 

níveis mais altos de emissões de CO2, além de ter um impacto negativo no restante 

mercado e prejudicar a competitividade da UE;  

117. Salienta que o setor da aviação deve contribuir de forma adequada, eficaz e correta para 

a realização dos objetivos em matéria de clima para 2030, bem como dos objetivos do 

Acordo de Paris, e consequentemente para a realização do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) relativo às alterações climáticas; 

118. Regista a decisão da 39.ª Sessão da Assembleia da OACI de desenvolver um sistema 

mundial de medidas baseadas no mercado (MBM) para a aviação internacional; convida 

a Comissão a avaliar esta decisão – incluindo os compromissos voluntários e as reservas 

expressas pelos Estados – e a acompanhar os progressos realizados no sentido da sua 

aplicação, tanto a nível internacional como nacional, nos 67 Estados que querem 

participar voluntariamente no sistema mundial de MBM; insta a Comissão a realizar, 

em tempo oportuno, uma avaliação da adequação das disposições do sistema relativas 

ao crescimento neutro em termos de emissões de carbono, a fim de limitar o aumento 

das emissões no setor da aviação, em conformidade com os objetivos do Acordo de 

Paris; faz notar que está prevista uma revisão do sistema da OACI a cada três anos, o 

que deverá permitir torná-lo mais ambicioso e sólido; 

119. Toma nota da proposta da Comissão, de 3 de fevereiro de 2017, de um regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2003/87/CE a fim de manter as 

atuais limitações ao âmbito de aplicação às atividades da aviação e de preparar a 

aplicação de uma medida baseada no mercado global a partir de 2021 

(COM(2017)0054), a qual propõe a manutenção do âmbito geográfico limitado do 

regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE) no setor da aviação; 

solicita à Comissão que proceda a uma nova avaliação e revisão do RCLE-UE para o 

período pós-2020, quando dispuser de mais elementos sobre a aplicação do sistema 

mundial de MBM; 



120. Sublinha a importância de promover rotas aéreas melhores e mais rápidas, com vista a 

reduzir o consumo de combustível com emissões nocivas, em detrimento de rotas mais 

longas escolhidas para evitar espaços aéreos mais caros; 

121. Salienta a importância da continuidade dos estímulos à investigação neste setor com 

vista a acelerar os investimentos nas tecnologias para o desenvolvimento de uma 

aeronáutica sustentável – promovendo o desenvolvimento de aeronaves mais leves, a 

utilização da tecnologia digital e por satélite para apoiar uma gestão mais eficiente das 

rotas aéreas, a produção e o uso de combustíveis alternativos e de nova geração, 

sobretudo tendo em conta o facto de, neste setor, não existirem muitas alternativas aos 

combustíveis líquidos convencionais –, inclusivamente mediante o desenvolvimento de 

parcerias público-privadas; 

122. Insta a Comissão a procurar novas formas de apoiar a implantação de combustíveis 

renováveis para aviação, a fim de reduzir as emissões de GEE no setor; 

123. Convida os Estados-Membros e a indústria aeronáutica a incentivarem o 

desenvolvimento de novas medidas para a promoção de iniciativas inteligentes 

destinadas a reduzir as emissões no setor da aviação de, para e dentro dos aeroportos; 

Transporte marítimo 

124. Constata os esforços realizados ao nível da Organização Marítima Internacional (OMI) 

para limitar as emissões do transporte marítimo internacional, pelo que exorta a OMI a 

adotar, sem demora, metas e medidas claras para a redução das emissões de GEE; 

sublinha, no entanto, que na ausência de um regime comparável no âmbito da OMI, as 

emissões de CO2 emitidas nos portos da União e nas viagens de e para os portos da 

União devem ficar sujeitas ao RCLE-UE a partir de 2023; insta a Comissão a criar 

condições para promover a utilização de combustíveis alternativos – como o gás natural, 

o GPL e o hidrogénio – e a favorecer a integração de tecnologias renováveis (por 

exemplo, velas para embarcações, baterias, painéis solares e turbinas eólicas) no setor 

marítimo; salienta, neste contexto, que é necessário ter em conta os instrumentos 

financeiros a nível dos Estados-Membros e da UE, a fim de acelerar os investimentos 

em frotas ecológicas; 

125. Salienta que – para garantir uma redução global efetiva das emissões de GEE do 

transporte marítimo internacional, em conformidade com o cumprimento da meta de um 

valor «bem abaixo dos 2 °C» do Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas (COP 21), 

bem como para abordar os atuais obstáculos de mercado à conceção dos navios e à 

eficiência operacional – o sistema de monitorização, comunicação de informações e 

verificação da UE deve ser sistematicamente alterado de modo a alinhar o seu sistema 

com o sistema de recolha de dados (DCS) recentemente adotado pela OMI, preservando 

simultaneamente a transparência, a verificação e os dados reais de transporte do sistema 

de monitorização; 

126. Sublinha a importância de transpor e executar na íntegra a diretiva relativa à 

implementação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos (Diretiva 

2014/94/UE), incluindo a instalação de pontos de abastecimento de GNL nos corredores 

da RTE-T e nos portos marítimos; considera que a utilização mais generalizada de GNL 

no transporte de mercadorias pode contribuir para a mobilidade hipocarbónica, tendo 

em conta as metas internacionais a longo prazo em matéria de clima e energia; 



127. Considera que é necessário criar uma macrorregião europeia do mar Negro para garantir 

o aproveitamento das oportunidades decorrentes da cooperação transfronteiras nessa 

região; 

128. Sublinha que soluções financeiras inovadoras e a utilização dos mecanismos da UE de 

apoio ao investimento disponibilizados pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) 

devem proporcionar instrumentos úteis para ajudar os proprietários de navios a suportar 

e/ou cobrir os custos iniciais das medidas para reduzir os GEE; 

129. Acolhe favoravelmente a recente adoção pela OMI de um limite mundial de 0,5% de 

teor de enxofre, o qual deverá impedir 250 000 mortes prematuras a nível mundial; 

130. Apoia a criação de mais zonas de controlo das emissões de enxofre e de NOx em toda a 

Europa; 

131. Recorda que a redução das emissões de carbono negro do transporte marítimo, 

especialmente na região do Ártico, é essencial para diminuir o aquecimento global; 

132. Sublinha o importante papel que o transporte combinado pode desempenhar na redução 

das emissões; constata que a Comissão apresentou propostas para a atualização da 

Diretiva relativa ao transporte combinado (COM(2017)0648), o que deverá favorecer a 

transição para o transporte ferroviário de mercadorias e por vias navegáveis interiores; 

Vias navegáveis interiores 

133. Considera que são necessárias medidas adicionais para garantir um setor de transportes 

por vias navegáveis interiores eficiente e inócuo para o clima; reitera a importância de 

medidas de apoio financeiro à inovação no setor, com o objetivo de aumentar a 

eficiência energética dos navios e proteger o ambiente durante a construção de 

infraestruturas; 

134. Solicita à Comissão que apresente, em 2018, uma revisão da Diretiva relativa a serviços 

de informação fluvial (RIS)1, a fim de promover o uso dos RIS para reduzir as emissões 

provenientes das vias navegáveis interiores e estabelecer uma base jurídica à escala da 

UE para o intercâmbio transfronteiras de dados, permitindo a implementação 

abrangente dos RIS transfronteiras e a integração digital com outros modos de 

transporte; 

135. Sublinha que o transporte nas vias navegáveis interiores na Europa deverá ser 

incentivado e explorado e solicita à Comissão que conceda apoio financeiro para se 

proceder à limpeza dos navios afundados, visto que se trata de operações dispendiosas, 

e tendo em conta a perspetiva do desenvolvimento regional e da expansão da navegação 

nas vias navegáveis interiores e das operações de transporte no mercado interno; 

136. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a apresentarem medidas relativas à 

utilização da energia eólica e solar, bem como à ecologização dos motores e dos 

combustíveis das embarcações de navegação interior, nomeadamente através da 

divulgação de boas práticas por parte dos precursores e do apoio ao financiamento de 

vias navegáveis interiores limpas por meio do fundo de abate existente e dos 

                                                 
1  Diretiva 2005/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, 

relativa a serviços de informação fluvial (RIS) harmonizados nas vias navegáveis 
interiores da Comunidade (JO L 255 de 30.9.2005, p. 152). 



instrumentos do FEIE/BEI; 

137. Salienta que, tendo em conta as necessidades reais do mercado, é necessário um apoio 

forte aos níveis europeu, nacional e regional para garantir a existência de um número 

suficiente de portos interiores da RTE-T de base equipados com infraestruturas de 

energia alternativa e pontos de abastecimento e de armazenamento acessíveis ao público 

para os transportes por vias navegáveis interiores, separados por distâncias adequadas; 

o 

o o 

138. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 



 

 


