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Изменение  1 

Давор Шкърлец, Марко Дзуло и други 

 

Доклад A8-0226/2016 

Мерчедес Бресо 

Стратегия на ЕС за Алпийския регион 

2015/2324(INI) 
 

Предложение за резолюция 

Параграф 36a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 36a. Призовава участващите държави 

нито да стартират, нито да 

финансират нови проекти за 

транспортна инфраструктура, 

докато потенциалът на 

съществуващите структури не бъде 

изцяло използван; настоятелно 

призовава засегнатите държави 

членки по-пълноценно да зачитат и 

спазват целите от Бялата книга за 

транспорта на ЕС (COM(2011)144), 

по-специално приноса към 

заложените цели за намаляване с 60% 

на емисиите на парникови газове до 

2050 г.; 

 

Or. en 
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Изменение  2 

Марко Дзуло, Давор Шкърлец и други 

 

Доклад A8-0226/2016 

Мерчедес Бресо 

Стратегия на ЕС за Алпийския регион 

2015/2324(INI) 
 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 36б. Счита, че нови проекти, като 

планинския път между Торино и 

Лион, са потенциално вредни за 

здравето и особено вредни за 

околната среда и самия регион, както 

и че не спазват икономическите 

принципи; призовава Комисията и 

държавите членки да вземат предвид, 

че горепосочената съществуваща 

железопътна линия наскоро беше 

модернизирана и че тя е в състояние 

да поеме очаквания товарен и 

пътнически превоз; 

 

Or. en 
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Изменение  3 

Марко Дзуло Давор Шкърлец и други 

 

Доклад A8-0226/2016 

Мерчедес Бресо 

Стратегия на ЕС за Алпийския регион 

2015/2324(INI) 
 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 36в. призовава Комисията да 

публикува цялата документация, 

свързана с проекта за 

високоскоростна железопътна линия 

Лион – Торино и с неговото 

финансиране; 

 

Or. en 
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07.09.2016 A8-0226/4 

Изменение  4 

Юнус Омаржи, Давор Шкърлец и други 

 

Доклад A8-0226/2016 

Мерчедес Бресо 

Стратегия на ЕС за Алпийския регион 

2015/2324(INI) 
 

Предложение за резолюция 

Параграф 43a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 43a. подчертава, че планинските 

водни източници следва да бъдат 

защитени с най-строгите възможни 

мерки; изтъква, че водата е 

обществено благо и нейното 

управление на всички равнища не 

следва да подлежи на приватизация; 

 

Or. en 

 


