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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de Janeiro de 2006, relativa a uma 
estratégia temática sobre ambiente urbano (COM(2005)0718),

1. Apoia a ideia de planos de transportes urbanos sustentáveis como um instrumento para 
melhorar o ambiente urbano, mas salienta a necessidade de utilizar este instrumento de 
uma forma flexível, para ter devidamente em conta as necessidades específicas de cada 
Estado-Membro e das suas zonas urbanas, assim como de regiões com constrangimentos 
específicos;

2. Salienta que os planos de transportes urbanos sustentáveis devem incluir objectivos 
concretos e quantificáveis que possam ser apresentados e controlados através de um painel 
de avaliação, o que aumentaria a difusão das boas práticas nos Estados-Membros; assinala 
que os planos de transportes urbanos sustentáveis devem ser suficientemente flexíveis 
para se adaptarem à evolução em curso;

3. Considera que a utilização de modos de transporte e de tecnologias respeitosos do 
ambiente constitui um factor-chave para a obtenção de um ambiente urbano mais limpo; 
constata, neste contexto, a conveniência da utilização de biocombustíveis, de tecnologias 
híbridas no domínio do automóvel, assim como de bicicletas, camiões e autocarros que 
cumpram a norma comunitária do veículo ecológico avançado (VEA)1; neste sentido, vai 
analisar atentamente a proposta da Comissão relativa à introdução de veículos limpos para 
os transportes colectivos e propõe que se atribua às agências locais de eficiência 
energética um eixo de acção específico sobre o transporte urbano;

4. Dado que a acessibilidade é central para o desenvolvimento sustentável e deve ser 
encarada através de uma abordagem integrada da política urbana, convida as instituições 
da União Europeia a promover os intercâmbios de boas práticas entre as autoridades locais 
e nacionais e convida a Comissão a controlar a aplicação da legislação europeia actual 
para promover a acessibilidade para as pessoas com deficiência e, em particular, das 
regras que regem os procedimentos específicos de adjudicação de contratos públicos da 
Comunidade, que prevêem expressamente que a concepção seja adaptada a todos os 
utilizadores;

5. Encoraja o desenvolvimento de transportes colectivos que utilizem fontes de energia 
sustentáveis e um melhor equilíbrio entre o transporte individual e o transporte colectivo 
nas zonas urbanas;

6. Salienta a necessidade de apoiar a introdução de iniciativas desse tipo com um 
financiamento comunitário adequado, especialmente procedente de programas e fundos 
específicos como o CIVITAS2; apoia o ponto de vista da Comissão de que há

  
1 Directiva 2005/55/CE relativa à emissão de gases e partículas poluentes.
2 CIVITAS: CIty-VITAlity - Sustainability, CIVITAS I (2002-2006) e CIVITAS II (2005-2009) têm um 
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possibilidades de obter uma ajuda financeira a fim de fazer face a prioridades ambientais 
em zonas urbanas ao abrigo do proposto Regulamento Life+, do Fundo de Coesão, dos 
Fundos Estruturais e do Programa-Quadro de Investigação, pelo que discorda de 
quaisquer reduções orçamentais nestas áreas; contudo, insiste na necessidade de 
identificar um financiamento específico complementar para fazer face aos novos desafios 
decorrentes desta estratégia para o ambiente urbano;

7. Observa com interesse o impacto positivo sobre a mobilidade, a qualidade de vida, a 
protecção do ambiente e o reequilíbrio entre modos de transporte, de experiências como a 
de Londres e a de Estocolmo;

8. Salienta a necessidade de apoiar o incremento da utilização dos transportes públicos e dos 
transportes colectivos nas zonas urbanas; considera igualmente que é necessário adaptar 
os serviços de transportes urbanos tanto às exigências de ordenamento espacial (bairros 
antigos, zonas suburbanas, ligações aos aeroportos, estações, parques industriais, áreas 
comerciais, etc..) como às necessidades da população e às mudanças demográficas 
(pessoas idosas, com incapacidade, etc.).

  
orçamento global superior a 300 milhões de euros.
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