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SUGESTÕES

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

1. Manifesta a sua séria preocupação com o aumento das emissões de gases com efeito de 
estufa no sector dos transportes, que, durante o período de 1990-2005, registaram uma 
subida de 32.1 %, enquanto as emissões nos outros sectores diminuíram 9.5%; salienta,
em particular, que as emissões originadas pela aviação internacional e pelos transportes 
marítimos (ambos não abrangidos pelo Protocolo de Quioto) aumentaram 90 % e 50%, 
respectivamente, durante o mesmo período, e representaram, em 2005, 23% de todas as 
emissões do sector dos transportes e 6.3% das emissões totais1;

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 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, que é o mais ecológico (conjuntamente com a 
navegação interior), e favorecer outros modos de transporte que prejudiquem seriamente o 
ambiente;

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 Quioto, é absolutamente vital 
modernizar as vias ferroviárias e melhorar o desempenho dos seus serviços, a fim de
tornar este modo de transporte mais atractivo para os utilizadores;

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 e combustíveis ecológicos;

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;

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 alternativos a partir da 
biomassa, tendo em conta as consequências em termos de produção de alimentos e de 
desflorestação;

  
1 http://reoirts.eea.europa.eu.
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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.


