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Τροπολογία  1 

Davor Škrlec, Marco Zullo κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων 

(2015/2324(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36α. ζητεί από τις συμμετέχουσες χώρες 

να μην δρομολογήσουν ή 

χρηματοδοτήσουν νέα έργα υποδομών 

μεταφοράς αν δεν έχουν αξιοποιήσει 

πλήρως τις υφιστάμενες δομές· ζητεί από 

τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να 

καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για 

την πλήρη τήρηση των στόχων της 

Λευκής Βίβλου της ΕΕ για τις μεταφορές 

(COM(2011)144) και να ευθυγραμμίσουν 

τις πολιτικές τους με τους στόχους 

αυτούς, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη 

του στόχου για μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% έως 

το 2050· 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/2 

Τροπολογία  2 

Marco Zullo, Davor Škrlec κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων 

(2015/2324(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36β. θεωρεί ότι τα νέα έργα, όπως η 

αλπική διαδρομή Τορίνο-Λυών, είναι εν 

δυνάμει επιζήμια για την υγεία και 

ιδιαίτερα επιβλαβή για το περιβάλλον και 

την ίδια την περιοχή, καθώς και 

οικονομικά ασύμφορα· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 

υπόψη ότι η προαναφερθείσα υφιστάμενη 

σιδηροδρομική γραμμή αναβαθμίστηκε 

πρόσφατα και μπορεί να ανταποκριθεί 

στην προβλεπόμενη εμπορευματική και 

επιβατική κίνηση· 

Or. en 
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Marco Zullo, Davor Škrlec κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων 

(2015/2324(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36γ. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει 

όλα τα έγγραφα που αφορούν το έργο της 

σιδηροδρομικής γραμμής μεγάλης 

ταχύτητας Λυών-Τορίνο και τη 

χρηματοδότησή του· 

Or. en 
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Younous Omarjee, Davor Škrlec κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων 

(2015/2324(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  43 α. τονίζει ότι οι ορεινές πηγές νερού 

πρέπει να προστατεύονται με τον 

αυστηρότερο δυνατό τρόπο· επισημαίνει 

ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ότι η 

διαχείρισή του δεν πρέπει να 

ιδιωτικοποιηθεί σε κανένα επίπεδο· 

Or. en 

 

 


