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6.12.2017 A8-0356/1 

Pozměňovací návrh  1 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu 

2016/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby uznala rostoucí 

význam měření emisí během celého 

životního cyklu – od dodávky energie, přes 

výrobu až po ukončení životnosti – 

a předložila holistické návrhy, které 

výrobce nasměrují k optimálním řešením, 

aby se zajistilo, že emise vznikající 

v předvýrobní a povýrobní fázi nenaruší 

výhody plynoucí z lepšího využívání 

provozní energie vozidel; 

11. vyzývá Komisi, aby uznala rostoucí 

význam měření emisí během celého 

životního cyklu počínaje emisemi z 

dodávek energie, přes emise z výroby až po 

emise po ukončení životnosti materiálu, a 

předložila holistické návrhy, které výrobce 

nasměrují k optimálním řešením, aby se 

zajistilo, že emise vznikající v předvýrobní 

a povýrobní fázi nenaruší výhody plynoucí 

z lepšího využívání provozní energie 

vozidel; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/2 

Pozměňovací návrh  2 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu 

2016/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 110 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

110. naléhavě vyzývá Komisi, aby 

předložila ambiciózní návrh směrnice 

o kombinované dopravě, který by více 

prosazoval účinnou nákladní dopravu, 

a vybízí k modálnímu přechodu k železnici 

a k vnitrozemským vodním cestám, aby 

mohlo být dosaženo cílů pro přechod na 

jiný druh dopravy v roce 2030 a 2050, jež 

jsou definovány v bílé knize z roku 2011 

nazvané „Deset cílů pro 

konkurenceschopný dopravní systém 

účinně využívající zdroje“; 

110. naléhavě vyzývá k přijetí 

ambiciózních návrhů směrnice 

o kombinované dopravě, která by více 

prosazovala účinnou nákladní dopravu, 

a vybízela k modálnímu přechodu 

k železnici a k vnitrozemským vodním 

cestám, aby mohlo být dosaženo cílů pro 

přechod na jiný druh dopravy v roce 2030 

a 2050, jež jsou definovány v bílé knize 

z roku 2011 nazvané „Deset cílů pro 

konkurenceschopný dopravní systém 

účinně využívající zdroje“; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/3 

Pozměňovací návrh  3 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu 

2016/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 115 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

115. zdůrazňuje, že je potřeba plné, 

účinné a jednotné provedení nařízení o 

evropské železniční síti pro 

konkurenceschopnou nákladní dopravu, 

což bude prospěšné jak pro cestující, tak 

pro průmysl; 

115. zdůrazňuje, že je potřeba plné, 

účinné a jednotné provedení nařízení o 

evropské železniční síti pro 

konkurenceschopnou nákladní dopravu, 

což bude prospěšné jak pro nákladní 

dopravu, tak pro průmysl; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu 

2016/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 133 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

133. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 

může při snižování emisí hrát 

kombinovaná doprava; bere na vědomí 

oznámení Komise ohledně modernizace 

směrnice o kombinované dopravě 

(směrnice Rady 92/106/EHS), jež by měla 

v oblasti přepravy nákladu podnítit přechod 

na železnici a vnitrozemské vodní cesty; 

133. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 

může při snižování emisí hrát 

kombinovaná doprava; bere na vědomí 

návrh Komise ohledně modernizace 

směrnice o kombinované dopravě 

(COM)2017)0648), jež by měla v oblasti 

přepravy nákladu podnítit přechod na 

železnici a vnitrozemské vodní cesty; 

Or. en 

 

 


