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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2017 A8-0356/1 

Изменение  1 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0356/2017 

Бас Ейкхаут 

Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии 

2016/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава Комисията да признае 

нарастващото значение на измерването 

на емисиите през целия жизнен цикъл – 

от емисиите за доставките на енергия до 

емисиите за производството и края на 

жизнения цикъл – като представи 

всеобхватни предложения, които да 

дават насоки на производителите за 

вземане на най-добрите решения, така 

че да се гарантира, че емисиите нагоре и 

надолу по веригата не подкопават 

ползите, произтичащи от подобреното 

оперативно използване на енергията от 

превозните средства; 

(Не се отнася до българския текст.)

   

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/2 

Изменение  2 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0356/2017 

Бас Ейкхаут 

Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии 

2016/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 110 

 

Предложение за резолюция Изменение 

110. настоятелно призовава 

Комисията да представи амбициозно 

предложение за Директивата относно 

комбинирания транспорт, което да 

насърчава в по-голяма степен 

ефективен товарен транспорт и да 

стимулира преход към железопътен 

транспорт и транспорт по вътрешните 

водни пътища, с оглед на постигането 

на целите за преминаването към други 

видове транспорт за 2030 г. и 2050 г., 

заложени в „Десетте цели за 

конкурентоспособна транспортна 

система с ефективно използване на 

ресурсите“ на Бялата книга за 

транспорта от 2011 г.; 

110. настоятелно призовава за 

амбициозни предложения за 

Директивата относно комбинирания 

транспорт, които да насърчават в по-

голяма степен ефективен товарен 

транспорт и да стимулират преход към 

железопътен транспорт и транспорт по 

вътрешните водни пътища, с оглед на 

постигането на целите за преминаването 

към други видове транспорт за 2030 г. и 

2050 г., заложени в „Десетте цели за 

конкурентоспособна транспортна 

система с ефективно използване на 

ресурсите“ на Бялата книга за 

транспорта от 2011 г.; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/3 

Изменение  3 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0356/2017 

Бас Ейкхаут 

Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии 

2016/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 115 

 

Предложение за резолюция Изменение 

115. подчертава необходимостта от 

пълно, ефективно и еднакво прилагане 

на Регламента относно европейска 

железопътна мрежа за 

конкурентоспособен железопътен 

товарен превоз, което ще е в полза както 

на пътниците, така и на сектора; 

115. подчертава необходимостта от 

пълно, ефективно и еднакво прилагане 

на Регламента относно европейска 

железопътна мрежа за 

конкурентоспособен железопътен 

товарен превоз, което ще е в полза както 

на превоза на товари, така и на 

сектора; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/4 

Изменение  4 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0356/2017 

Бас Ейкхаут 

Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии 

2016/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 133 

 

Предложение за резолюция Изменение 

133. подчертава важната роля, която 

може да изиграе комбинираният 

транспорт за намаляване на емисиите; 

отбелязва заявеното от Комисията 

намерение да модернизира 
Директивата относно комбинирания 

транспорт (Директива 92/106/ЕИО на 

Съвета), която следва да стимулира 

прехода към железопътен и 

вътрешноводен превоз на товари; 

133. подчертава важната роля, която 

може да изиграе комбинираният 

транспорт за намаляване на емисиите; 

отбелязва предложенията на 

Комисията за модернизиране на 

Директивата относно комбинирания 

транспорт (COM(2017)0648), която 

следва да стимулира прехода към 

железопътен и вътрешноводен превоз на 

товари; 

Or. en 

 

 


