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Ändringsförslag  1 

Davor Škrlec, Marco Zullo med flera 

 

Betänkande A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

En EU-strategi för Alpregionen 

2015/2324(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 36a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 36a. Europaparlamentet uppmanar de 

deltagande länderna att inte inleda eller 

finansiera några nya 

transportinfrastrukturprojekt så länge 

befintliga infrastrukturer inte utnyttjas till 

fullo. Parlamentet vädjar till berörda 

medlemsstater att i högre grad respektera 

och anpassa sin politik till målen i EU:s 

vitbok om transport (COM(2011)0144), 

särskilt när det gäller att bidra till det 

fastställda målet att minska 

växthusgasutsläppen med 60 % till 

år 2050. 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Zullo, Davor Škrlec med flera 

 

Betänkande A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

En EU-strategi för Alpregionen 

2015/2324(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 36b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  36b. Europaparlamentet anser att nya 

projekt, som den nya alprutten mellan 

Turin och Lyon, är potentiellt 

hälsovådliga, till skada för miljön och 

själva regionen och ekonomiskt 

olönsamma. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att beakta att 

den befintliga ovannämnda 

järnvägslinjen nyligen har moderniserats 

och har kapacitet att klara av den 

förväntade ökningen av gods- och 

persontransporter. 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Zullo, Davor Škrlec med flera 

 

Betänkande A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

En EU-strategi för Alpregionen 

2015/2324(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 36c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  36c. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att offentliggöra all 

dokumentation som rör projektet med en 

höghastighetsjärnväg mellan Lyon och 

Turin och dess finansiering. 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/4 

Ändringsförslag  4 

Younous Omarjee, Davor Škrlec med flera 

 

Betänkande A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

En EU-strategi för Alpregionen 

2015/2324(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  43a. Parlamentet efterfrågar strängast 

möjliga skydd av bergens vattenkällor och 

påminner om att vatten är en kollektiv 

nyttighet, vars förvaltning inte bör 

privatiseras på någon nivå. 

Or. en 

 

 


