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7.9.2016 A8-0226/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Davor Škrlec, Marco Zullo a ďalší 

 

Správa A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Stratégia EÚ pre alpský región 

2015/2324(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. vyzýva zúčastnené krajiny, aby 

nezačínali ani nefinancovali nové 

projekty v oblasti dopravnej 

infraštruktúry, pokiaľ sa existujúca 

infraštruktúra nevyužíva v plnej miere; 

naliehavo vyzýva príslušné členské štáty, 

aby vo väčšej miere dodržiavali ciele 

stanovené v bielej knihe EÚ o doprave 

(COM(2011)144) a zosúladili s nimi svoje 

politiky, najmä pokiaľ ide o príspevok k 

cieľu zníženia emisií skleníkových plynov 

o 60 % do roku 2050; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Davor Škrlec, Marco Zullo a ďalší 

 

Správa A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Stratégia EÚ pre alpský región 

2015/2324(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36b. domnieva sa, že nové projekty, ako je 

alpská trasa Turín – Lyon, môžu mať 

škodlivý vplyv na zdravie a mimoriadne 

škodlivo vplývajú na životné prostredie 

a samotný región, pričom sú zároveň 

nehospodárne; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby pamätali na to, že vyššie 

uvedená existujúca železničná trať bola 

nedávno zmodernizovaná a dokáže 

uspokojiť predpokladané požiadavky v 

oblasti nákladnej a osobnej dopravy; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Davor Škrlec, Marco Zullo a ďalší 

 

Správa A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Stratégia EÚ pre alpský región 

2015/2324(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36c. žiada Komisiu, aby uverejnila všetku 

dokumentáciu týkajúcu sa projektu 

vysokorýchlostnej železnice medzi 

Lyonom a Turínom a jeho financovania; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Younous Omarjee, Davor Škrlec a ďalší 

 

Správa A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Stratégia EÚ pre alpský región 

2015/2324(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  43a. zdôrazňuje, že horské vodné zdroje 

by mali byť chránené čo najprísnejšie; 

poukazuje na to, že voda je spoločným 

majetkom a na žiadnej úrovni by nemalo 

dôjsť k privatizácii riadenia vodných 

zdrojov; 

Or. en 

 

 


