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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2016 A8-0226/1 

Módosítás  1 

 Davor Škrlec, Marco Zullo és mások  

 

Jelentés A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia 

2015/2324(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

 36 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  36a. felhívja a részt vevő országokat, hogy 

addig ne indítsanak vagy 

finanszírozzanak infrastruktúra-

projekteket, amíg a meglévő 

infrastruktúrákat nem használják ki teljes 

egészében; sürgeti az érintett 

tagállamokat, hogy szakpolitikáik 

megvalósítása során fokozottabban 

tartsák tiszteletben és legyenek 

összhangban az Európai Unió szállításról 

szóló fehér könyvének (COM(2011)0144) 

céljaival, és különösen azzal a céllal, 

amely szerint az üvegházhatású gázok 

kibocsátását 2050-ig 60%-kal kell 

csökkenteni; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/2 

Módosítás  2 

 Marco Zullo, Davor Škrlec és mások  

 

Jelentés A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia 

2015/2324(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

 36 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  36b. úgy véli, hogy a Torinót és Lyont 

összekötő alpesi útvonalon épülő 

útvonalhoz hasonló új projektek 

potenciálisan károsak az egészségre, és 

különösen ártalmasak a környezetre és 

magára a régióra nézve, arról nem is 

beszélve, hogy nem gazdaságosak; felhívja 

a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

vegyék figyelembe, hogy a fent említett 

vasútvonalat nemrégiben korszerűsítették, 

és így az képes kielégíteni az áru- és 

személyszállítás terén várható igényeket; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/3 

Módosítás  3 

 Marco Zullo, Davor Škrlec és mások  

 

Jelentés A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia 

2015/2324(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

 36 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  36c. felhívja a Bizottságot, hogy hozza 

nyilvánosságra a Lyon–Torino közötti 

nagy sebességű vasúti projekthez és az 

annak finanszírozásához kapcsolódó teljes 

dokumentációt; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/4 

Módosítás  4 

 Younous Omarjee, Davor Škrlec és mások  

 

Jelentés A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia 

2015/2324(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

 43 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  43a. felhív a hegyi vízforrások lehető 

legnagyobb mértékű megóvására; 

emlékeztet arra, hogy a víz a közjavak 

közé tartozik, és kezelése semmilyen 

szinten sem privatizálható; 

Or. en 

 

 


