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Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 1
Nº 2

2. Apoia o processo legislativo em curso em matéria de inclusão da aviação no Regime 
Europeu de Comércio de Emissões e a preparação de medidas destinadas a fazer face 
ao impacto no clima do sector dos transportes marítimos; considera que os custos 
ambientais, incluindo os das emissões de gases com efeito de estufa, têm de ser 
repercutidos no preço de todos os transportes e que os modos de transporte que 
prejudicam seriamente o ambiente terão, em conformidade, de pagar um preço mais 
elevado;

Or. en

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 2
Nº 2

2. Apoia o processo legislativo em curso em matéria de inclusão da aviação no Regime 
Europeu de Comércio de Emissões e a preparação de legislação semelhante para o 
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sector dos transportes marítimos; chama, contudo, a atenção para o facto de que o 
possível estabelecimento de um regime de comércio de emissões para os transportes 
marítimos não deveria penalizar este modo de transporte nem favorecer outros modos 
de transporte que prejudiquem seriamente o ambiente;

Or. pt

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 3
Nº 2 bis (novo)

2 bis. Solicita à Comissão que se proceda a uma avaliação exaustiva da viabilidade 
técnica e económica e das implicações ambientais da utilização de combustíveis 
alternativos para os transportes aéreos e para os transportes marítimos e por vias 
navegáveis, que poderão contribuir para uma melhoria da eficiência energética 
destes transportes;

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 4
Nº 2 bis (novo)

2 bis. Considera que os custos relativos a infra-estruturas, emissões de gases com efeito de 
estufa, acidentes e ruído deveriam ser incluídos no preço dos transportes, a fim de 
favorecer uma escolha mais sustentável dos utilizadores;

Or. pt

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 5
Nº 3

3. Salienta a necessidade de a União Europeia prestar apoio financeiro à aplicação de 
projectos prioritários no quadro  das redes trans-europeias, incluindo o Sistema 
Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário, e estabelecer orientações adequadas para 
as ajudas estatais no sector ferroviário; observa que, para respeitar os seus 
compromissos e cumprir os objectivos da União Europeia no âmbito do Protocolo de 
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Quioto, é absolutamente vital alargar e expandir, quer os apoios financeiros e de 
outro tipo, quer os mecanismos e as políticas de incentivo à prossecução da 
transferência modal para este modo de transporte de passageiros e de carga nos 
Estados Membros;

Or. en

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 6
Nº 3 bis (novo)

3 bis. Sugere a criação de um enquadramento que promova o carácter sustentável do 
transporte ferroviário, através de uma política ambiental mais dinâmica que, por 
exemplo, privilegie a utilização de electricidade obtida a partir de fontes renováveis;

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 7
Nº 3 bis (novo)

3 bis. Salienta a importância da realização de Planos de Acção Nacionais que favoreçam 
a procura de meios de transporte com emissões de gases com efeitos de estufa mais 
baixas por parte dos consumidores, como proposto na sua Resolução de 23 de 
Outubro de 2007 sobre a estratégia comunitária para a redução das emissões de 
CO2 dos veículos de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros1; insta a 
Comissão a incluir esta sugestão numa futura estratégia europeia para o transporte 
sustentável;

Or. pt

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 8
Nº 4

4. Assinala que apenas uma combinação de medidas poderá assegurar um sistema de 
transportes sustentável para as gerações futuras, como o desvio do tráfego, uma 
melhor logística e incentivos fiscais aos transportes (supressão) ecológicos;

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0000. 
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Or. en

Alteração apresentada por Jens Holm

Alteração 9
Nº 4

4. Assinala que a acção de facilitar a utilização de biocombustíveis não pode ser vista 
senão como uma medida complementar e que apenas uma combinação de medidas 
(supressão), como a transferência modal para meios de transporte mais eficazes, o 
aumento da eficácia dos combustíveis usados nos veículos, o desvio do tráfego, uma 
melhor logística e incentivos fiscais, poderá assegurar um sistema de transportes 
sustentável para as gerações futuras;

Or. en

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 10
Nº 4

4. Assinala que apenas uma combinação de medidas poderá assegurar um sistema de 
transportes sustentável para as gerações futuras, como o desvio do tráfego, a redução
de procura de transportes motorizados em geral, uma melhor logística e incentivos 
fiscais aos transportes e combustíveis ecológicos;

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 11
Nº 4

4. Assinala que apenas uma combinação de medidas poderá assegurar um sistema de 
transportes sustentável para as gerações futuras, como a aplicação de sistemas 
inteligentes ao tráfego rodoviário e ao controlo aéreo, uma melhor logística e 
incentivos fiscais aos transportes e combustíveis ecológicos;

Or. en
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 12
Nº 5

5. Observa que a promoção de sistemas de transportes públicos seguros, ecológicos, 
eficazes do ponto de vista energético e acessíveis, bem como o seu aperfeiçoamento 
gradual e a extensão das ligações actuais, contribuirão para reduzir o impacto 
negativo dos transportes no ambiente;

Or. pl

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 13
Nº 5

5. Observa que a promoção de sistemas de transportes públicos seguros, ecológicos, 
eficazes e acessíveis, bem como a utilização conjunta de automóveis e a mobilidade 
não motorizada, são medidas importantes para reduzir o impacto negativo dos 
transportes no ambiente; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que requeiram 
planos de mobilidade urbana de aplicação em todas as cidades da UE, que 
contemplem medidas especiais tendentes a facilitar e a promover a utilização de 
bicicletas;

Or. en

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 14
Nº 5

5. Observa que a promoção de sistemas de transportes públicos seguros, ecológicos, 
eficazes e acessíveis, de sistemas de transporte de mercadorias por via férrea e por 
vias navegáveis, bem como a utilização conjunta de automóveis e a promoção activa 
da mobilidade não motorizada, para além da implementação paralela de políticas de 
redução da procura global de transportes motorizados, são medidas importantes para 
reduzir o impacto negativo dos transportes no ambiente;

Or. en
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Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 15
Nº 5 bis (novo)

5 bis. Exorta os Estados-Membros a promoverem campanhas de informação e de 
educação dirigidas, em particular, às gerações mais jovens, a fim de propiciar a 
ocorrência de mudanças reais nos padrões de comportamento, como elemento 
fulcral de uma estratégia ambiciosa e sustentável a longo prazo em matéria de 
transportes;

Or. en

Alteração apresentada por Kathy Sinnot

Alteração 16
Nº 6

6. Salienta a necessidade de adoptar valores-limite ambiciosos e vinculativos para as 
emissões de CO2 dos automóveis novos e dos veículos de transporte de mercadorias, 
tornando-os mais eficientes em termos de consumo de combustível e mais acessíveis, 
sempre que a sua utilização não possa ser evitada, e encorajar, enquanto prioridade 
absoluta, a produção cuidadosa e sustentável de combustíveis alternativos a partir do 
biogás, embora no contexto de uma utilização drasticamente reduzida do automóvel 
e dos veículos de transporte de mercadorias, viabilizada pelas medidas esboçadas 
anteriormente;

Or. en

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 17
Nº 6

6. Salienta a necessidade de adoptar valores-limite ambiciosos e vinculativos para as 
emissões de CO2 dos automóveis, tornando-os mais eficientes em termos de consumo 
de combustível (supressão), e encorajar a sustentabilidade da produção (supressão)
de combustíveis alternativos a partir da biomassa, tendo também em conta as 
consequências em termos de produção de alimentos e de desflorestação;

Or. en
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Alteração apresentada por Jens Holm

Alteração 18
Nº 6

6. Salienta a necessidade de adoptar valores-limite ambiciosos e vinculativos para as
emissões de CO2 dos automóveis, tornando-os mais eficientes em termos de consumo 
de combustível e mais acessíveis a todos os utilizadores, e encorajar, enquanto 
prioridade absoluta, a produção cuidadosa e sustentável de combustíveis não fósseis 
derivados da biomassa, susceptíveis de permitir a realização de economias 
significativas nas emissões de gases com efeito de estufa, quando comparados com 
os combustíveis fósseis, tendo em conta as consequências em termos de produção de 
alimentos, biodiversidade, observância das normas aplicáveis da OIT, recursos  
hídricos, mudança de utilização dos solos e desflorestação;

Or. en

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 19
Nº 6

6. Salienta a necessidade de adoptar valores-limite ambiciosos e vinculativos para as 
emissões de CO2 dos automóveis, tornando-os mais eficientes em termos de consumo 
de combustível e mais acessíveis a todos os utilizadores, e de encorajar (supressão) a 
produção cuidadosa e sustentável de combustíveis alternativos a partir da biomassa,  
realizada de acordo com os métodos mais eficientes, e tendo em conta as 
consequências em termos de produção de alimentos e de deflorestação;

Or. pt

Alteração apresentada por Duarte Freitas

Alteração 20
Nº 6 bis (novo)

6 bis. Reitera que uma frota automóvel jovem é essencial para minimizar as emissões de 
CO2; considera que os Estados-Membros deverão utilizar instrumentos de mercado 
para promover a renovação das suas frotas;

Or. pt
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Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 21
Nº 6 bis (novo)

6 bis. Solicita uma participação mais responsável dos intervenientes no mercado dos 
transportes (por exemplo, no âmbito das parcerias entre os sectores público e 
privado), a qual poderá ser utilizada como força motriz para a consecução dos 
objectivos ambientais;

Or. en

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 22
Nº 7

7. Apoia a necessária investigação nesse sentido a levar a cabo no quadro do 
7º Programa-Quadro e encoraja a Comissão a procurar parcerias público-privadas de 
I & D, a fim de desenvolver as tecnologias necessárias à criação de transportes 
sustentáveis e ecológicos; chama a atenção para o facto de que a melhoria e o 
reforço da exploração das novas tecnologias mais amigas do ambiente que já 
existem comportaria, desde logo, um valor acrescentado para a política europeia de 
transportes;

Or. en

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 23
Nº 7 bis (novo)

7 bis. Considera que o desenvolvimento de combustíveis alternativos e renováveis, como o 
hidrogénio e as células de combustível, que se prevê que se tornem futuras 
alternativas mais viáveis às actuais tecnologias dos sistemas motores, é fundamental 
para reforçar a liderança tecnológica da Europa neste domínio;

Or. pt
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Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 24
Nº 7 bis (novo)

7 bis. Salienta que os poderes públicos podem desempenhar um papel importante na 
promoção do transporte sustentável, ao adquirirem veículos para os respectivos 
sistemas de transportes públicos;

Or. en
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