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Poprawka  1 

Davor Škrlec, Marco Zullo i inni 

 

Sprawozdanie A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego 

2015/2324(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. wzywa kraje uczestniczące, aby nie 

rozpoczynały ani nie finansowały nowych 

projektów w zakresie infrastruktury 

transportowej, dopóki istniejąca 

infrastruktura nie będzie w pełni 

eksploatowana; apeluje do 

zainteresowanych państw członkowskich, 

aby lepiej przestrzegały celów określonych 

w białej księdze UE w sprawie transportu 

(COM(2011)144) oraz by w większym 

zakresie dostosowały swoje strategie 

polityczne do tych celów, w szczególności 

jeśli chodzi o wkład w osiągnięcie 

docelowego poziomu ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych o 60 % do 2050 r.; 

Or. en 



 

AM\1103731PL.doc  PE589.563v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.9.2016 A8-0226/2 

Poprawka  2 

Marco Zullo, Davor Škrlec i inni 

 

Sprawozdanie A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego 

2015/2324(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  36b. uważa, że nowe projekty, takie jak 

trasa alpejska Turyn–Lyon, są 

potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, a 

zwłaszcza dla środowiska i samego 

regionu, a także są nieopłacalne; domaga 

się, by Komisja i państwa członkowskie 

przyjęły do wiadomości, że wyżej 

wspomniana, istniejąca już linia kolejowa 

została niedawno zmodernizowana i jest w 

stanie sprostać prognozowanemu 

wzrostowi zapotrzebowania na transport 

towarowy i pasażerski; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/3 

Poprawka  3 

Marco Zullo, Davor Škrlec i inni 

 

Sprawozdanie A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego 

2015/2324(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  36c. zwraca się do Komisji o 

opublikowanie całej dokumentacji 

dotyczącej projektu szybkiej kolei Lyon–

Turyn oraz jego finansowania; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/4 

Poprawka  4 

Younous Omarjee, Davor Škrlec i inni 

 

Sprawozdanie A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego 

2015/2324(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  43a. podkreśla, że źródła wody w górach 

powinny zostać objęte jak najściślejszą 

ochroną; przypomina, że woda jest 

dobrem publicznym i że gospodarowanie 

nią na wszystkich szczeblach nie może 

zostać sprywatyzowane; 

Or. en 

 

 


