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6.12.2017 A8-0356/1 

Ændringsforslag  1 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet 

2016/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

anerkende den stigende betydning af at 

måle livscyklusemissioner, fra emissioner 

fra energiforsyningen til emissioner ved 

fabrikation og bortskaffelse, ved at 

fremsætte holistiske forslag, som kan lede 

producenterne frem mod optimale 

løsninger, for at sikre, at op- og 

nedstrømsemissioner ikke udhuler de 

fordele, der er forbundet med en forbedring 

af køretøjernes operationelle 

energiudnyttelse; 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/2 

Ændringsforslag  2 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet 

2016/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 110 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

110. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at fremsætte et 

ambitiøst forslag til direktiv om 

kombineret transport, der bedre støtter 

effektiv godstransport og tilskynder til et 

skift af transportform til jernbane og 

bæredygtige vandveje, med henblik på at 

nå de mål, der er fastsat for 2030 og 2050 

om modale skift som fastsat i de ti mål for 

et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 

transportsystem i hvidbogen om transport 

fra 2011; 

110. opfordrer indtrængende til 

ambitiøse forslag til direktivet om 

kombineret transport, der bedre støtter 

effektiv godstransport og tilskynder til et 

skift af transportform til jernbane og 

bæredygtige vandveje, med henblik på at 

nå de mål, der er fastsat for 2030 og 2050 

om modale skift som fastsat i de ti mål for 

et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 

transportsystem i hvidbogen om transport 

fra 2011; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet 

2016/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 115 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

115. understreger, at der er behov for 

fuld, effektiv og ensartet gennemførelse af 

forordningen om et europæisk banenet med 

henblik på konkurrencebaseret 

godstransport, hvilket vil være til gavn for 

både passagererne og sektoren; 

115. understreger, at der er behov for 

fuld, effektiv og ensartet gennemførelse af 

forordningen om et europæisk banenet med 

henblik på konkurrencebaseret 

godstransport, hvilket vil være til gavn for 

både godset og sektoren; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet 

2016/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 133 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

133. understreger, at kombineret 

transport kan spille en vigtig rolle med 

hensyn til at nedbringe emissioner; noterer 

sig Kommissionens meddelelse om at 

modernisere direktivet om kombineret 

transport (Rådets direktiv 92/106/EØF), 

som bør skabe incitamenter til et skift i 

retning af at transportere fragt med 

jernbane og ad indre vandveje; 

133. understreger, at kombineret 

transport kan spille en vigtig rolle med 

hensyn til at nedbringe emissioner; noterer 

sig Kommissionens forslag om at 

modernisere direktivet om kombineret 

transport (COM(2017)0648), som bør 

skabe incitamenter til et skift i retning af at 

transportere fragt med jernbane og ad indre 

vandveje; 

Or. en 

 

 


