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6.12.2017 A8-0356/1 

Predlog spremembe  1 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami 

2016/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva Komisijo, naj prizna 

naraščajoči pomen merjenja emisij skozi 

celotni življenjski cikel, od emisij preskrbe 

z energijo do emisij proizvodnje in 

izrabljenosti, in sicer s predstavitvijo 

celovitih predlogov, ki bodo proizvajalce 

usmerjali k optimalnim rešitvam za 

zagotavljanje koristi, povezanih z boljšo 

porabo energije med vožnjo vozil, ne da bi 

primarne emisije in emisije iz nadaljnjih 

faz proizvodne verige zmanjšale te koristi; 

11. (Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/2 

Predlog spremembe  2 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami 

2016/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 110 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

110. poziva Komisijo, naj predloži 

ambiciozno zastavljen predlog direktive o 

kombiniranem prevozu, ki bo bolje 

spodbujala učinkovit tovorni promet ter 

podpirala prehod na železniški promet in 

celinske plovne poti, da bi dosegli cilje 

prehoda na druge oblike prevoza za leti 

2030 in 2050, določene z desetimi cilji za 

konkurenčen in z viri gospodaren prometni 

sistem iz bele knjige o prometu 2011; 

110. poziva, naj se predložijo 

ambiciozni predlogi direktive o 

kombiniranem prevozu, ki bodo bolje 

spodbujali učinkovit tovorni promet ter 

podpirali prehod na železniški promet in 

celinske plovne poti, da bi dosegli cilje 

prehoda na druge oblike prevoza za leti 

2030 in 2050, določene z desetimi cilji za 

konkurenčen in z viri gospodaren prometni 

sistem iz bele knjige o prometu 2011; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/3 

Predlog spremembe  3 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami 

2016/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 115 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

115. poudarja, da bo dosledno, 

učinkovito in enotno izvajanje uredbe o 

železniškem omrežju za konkurenčen 

tovorni promet koristilo tako potnikom kot 

panogi; 

115. poudarja, da bo dosledno, 

učinkovito in enotno izvajanje uredbe o 

železniškem omrežju za konkurenčen 

tovorni promet koristilo tako tovoru kot 

panogi; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/4 

Predlog spremembe  4 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami 

2016/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 133 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

133. želi izpostaviti pomembno vlogo 

kombiniranega prevoza pri zmanjševanju 

emisij; je seznanjen z napovedjo Komisije 

o posodobitvi direktive o kombiniranem 

prevozu (Direktiva Sveta 92/106/ES), s 

čimer naj bi spodbudili premik tovornega 

prometa na železnico in celinske plovne 

poti; 

133. želi izpostaviti pomembno vlogo 

kombiniranega prevoza pri zmanjševanju 

emisij; je seznanjen s predlogi Komisije o 

posodobitvi direktive o kombiniranem 

prevozu (COM(2017)0648), s čimer naj bi 

spodbudili premik tovornega prometa na 

železnico in celinske plovne poti; 

Or. en 

 

 


