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7.9.2016 A8-0226/1 

Alteração  1 

Davor Skrlec, Marco Zullo e outros 

 

Relatório A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Estratégia da UE para a região alpina 

2015/2324(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 36-A. Exorta os países participantes a 

não lançarem nem financiarem novos 

projetos de infraestruturas de transporte 

enquanto as infraestruturas existentes 

não estiverem plenamente exploradas; 

insta os Estados-Membros em causa a um 

maior respeito e articulação com os 

objetivos do Livro Branco dos Transportes 

da UE (COM(2011)144), em particular o 

contributo para a meta fixada de redução 

das emissões de gases com efeito de estufa 

em 60 % até 2050; 

  

Or. en 
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 A8-0226/2 

Alteração  2 

Marco Zullo, Davor Škrlec e outros 

 

Relatório A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Estratégia da UE para a região alpina 

2015/2324(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 36-B. Considera que novos projetos 

como a rota alpina Turim-Lyon são 

potencialmente nocivos para a saúde e, 

em particular, prejudiciais para o 

ambiente e para a própria região, para 

além de serem pouco económicos; exorta 

a Comissão e os Estados-Membros a 

terem em conta que a referida linha 

férrea, já existente, foi há pouco 

modernizada e está em condições de dar 

resposta às previsões do tráfego de 

mercadorias e de passageiros; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/3 

Alteração  3 

Marco Zullo, Davor Škrlec e outros 

 

Relatório A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Estratégia da UE para a região alpina 

2015/2324(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 36-C. Convida a Comissão a tornar 

públicos todos os documentos relativos ao 

projeto ferroviário de alta velocidade 

Lyon-Turim e ao seu financiamento; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/4 

Alteração  4 

Younous Omarjee, Davor Skrlec e outros 

 

Relatório A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Estratégia da UE para a região alpina 

2015/2324(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 43-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 43-A. Apela à mais rigorosa proteção das 

nascentes de montanha; recorda que a 

água é um bem público e que a sua gestão 

não deve ser privatizada seja a que nível 

for; 

Or. en 

 

 


