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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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. Salienta que a estratégia europeia para uma mobilidade urbana sustentável é essencial 
para que a UE possa cumprir sua meta de 20% de redução das emissões de gases de efeito 
estufa até 2020; deplora a relutância da Comissão em publicar o seu Plano de Acção, 
inicialmente prevista para finais de 2008;

2. Recorda que os transportes urbanos estão sujeitos ao princípio da subsidiariedade, mas 
salienta que as autoridades locais não podem aceitar estes desafios sem uma cooperação e 
uma coordenação a nível europeu, pelo que a Comissão deverá fornecer os estudos, 
prever um quadro jurídico, financiar a investigação e promover e divulgar as melhores 
práticas; convida a Comissão a publicar uma colectânea das disposições regulamentares 
europeias relevantes;

3. Solicita que o princípio da abordagem integrada seja promovido no âmbito de uma 
governação em parceria que associe os actores urbanos e suburbanos, nacionais e 
europeus, e que tenha em conta temáticas ligadas ao transporte: inserção social, ruído, 
competitividade, ambiente, etc; reitera o seu pedido no sentido de que a aplicação de uma 
abordagem integrada tenha carácter obrigatório na programação e na escolha dos 
projectos a título dos Fundos estruturais;

4. Convida a Comissão a desenvolver ferramentas que facilitem a execução e a avaliação de 
uma política integrada de transporte urbano sustentável: 

 apoiar os Estados-Membros e as cidades a melhorar a sustentabilidade do 
ordenamento do território e a planificação do transporte urbano e suburbano, 
nomeadamente através da aplicação de planos de mobilidade urbana; convida, neste 
contexto, os actores económicos a participarem plenamente nesta estratégia, através 
dos planos de mobilidade da empresa;

 facilitar a implementação da abordagem integrada e da governação em parceria,
elaborando um guia destinado aos actores de terreno e estudos que esclareçam o custo 
de uma abordagem não integrada;

 definir indicadores pertinentes e harmonizados e criar um quadro de objectivos do 
transporte urbano que permita uma avaliação comparativa entre as cidades


