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Amendement  1 

Davor Škrlec, Marco Zullo e.a. 

 

Verslag A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Een EU-strategie voor het Alpengebied 

2015/2324(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 bis. verzoekt de deelnemende landen 

geen nieuwe 

vervoersinfrastructuurprojecten op te 

starten en te financieren zolang de 

bestaande infrastructuur nog niet volledig 

wordt benut; dringt er bij de betrokken 

lidstaten op aan om zich beter te houden 

aan en af te stemmen op de doelstellingen 

van het EU-witboek inzake vervoer 

(COM(2011)144, met name wat betreft de 

bijdrage aan de nagestreefde 

vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen met 60 % tegen 2050; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/2 

Amendement  2 

Marco Zullo, Davor Škrlec e.a. 

 

Verslag A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Een EU-strategie voor het Alpengebied 

2015/2324(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 ter. is van mening dat nieuwe 

projecten, zoals de alpiene route tussen 

Turijn en Lyon, potentieel negatieve 

gevolgen hebben voor de volksgezondheid 

en bijzonder schadelijk zijn voor het 

milieu en het gebied zelf en daarnaast 

onrendabel zijn; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten in aanmerking te nemen 

dat bovengenoemde bestaande spoorlijn 

onlangs gemoderniseerd is en het 

verwachte personen- en goederenaanbod 

kan absorberen; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/3 

Amendement  3 

Marco Zullo, Davor Škrlec e.a. 

 

Verslag A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Een EU-strategie voor het Alpengebied 

2015/2324(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 quater. verzoekt de Commissie om alle 

documentatie in verband met het project 

voor een hogesnelheidslijn tussen Lyon en 

Turijn en de financiering ervan openbaar 

te maken; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/4 

Amendement  4 

Younous Omarjee, Davor Škrlec e.a. 

 

Verslag A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Een EU-strategie voor het Alpengebied 

2015/2324(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  43 bis. roept op tot een zo streng mogelijke 

bescherming van de waterbronnen in het 

gebergte; wijst erop dat water een 

collectief goed is en dat het waterbeheer, 

op eender welk niveau, niet mag worden 

geprivatiseerd; 

Or. en 

 

 


