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6.12.2017 A8-0356/1 

Tarkistus  1 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia 

2016/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa komissiota tunnustamaan 

elinkaaripäästöjen mittaamisen kasvavan 

merkityksen, mukaan luettuna 

energiahuollosta sekä valmistuksesta ja 

elinkaaren loppuvaiheesta aiheutuvat 

päästöt, antamalla kokonaisvaltaisia 

ehdotuksia, jotka ohjaavat valmistajia 

optimaalisiin ratkaisuihin, jotta 

varmistetaan, että alku- ja loppupään 

päästöt eivät murenna ajoneuvojen 

käyttöajan parannettuun 

energiankulutukseen liittyviä hyötyjä; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 



 

AM\1141409FI.docx  PE614.284v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.12.2017 A8-0356/2 

Tarkistus  2 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia 

2016/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

110 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

110. pyytää komissiota esittämään 

kunnianhimoisen ehdotuksen yhdistettyjä 

kuljetuksia koskevaksi direktiiviksi, joka 

edistäisi paremmin tehokasta 

tavaraliikennettä ja kannustaisi 

liikennemuotosiirtymään rautateille ja 

kestäville vesiväylille, jotta saavutettaisiin 

vuosia 2030 ja 2050 koskevat 

liikennemuotosiirtymätavoitteet, jotka on 

määritetty liikennepolitiikkaa koskevassa 

vuoden 2011 valkoisessa kirjassa 

esitetyissä kilpailukykyisen ja 

resurssitehokkaan liikennejärjestelmän 

kymmenessä tavoitteessa; 

110. pyytää kunnianhimoisia 

ehdotuksia yhdistettyjä kuljetuksia 

koskevaksi direktiiviksi, joka edistäisi 

paremmin tehokasta tavaraliikennettä ja 

kannustaisi liikennemuotosiirtymään 

rautateille ja kestäville vesiväylille, jotta 

saavutettaisiin vuosia 2030 ja 2050 

koskevat liikennemuotosiirtymätavoitteet, 

jotka on määritetty liikennepolitiikkaa 

koskevassa vuoden 2011 valkoisessa 

kirjassa esitetyissä kilpailukykyisen ja 

resurssitehokkaan liikennejärjestelmän 

kymmenessä tavoitteessa; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/3 

Tarkistus  3 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia 

2016/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

115 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

115. korostaa, että kilpailukykyisen 

tavaraliikenteen eurooppalaisesta 

rautatieverkosta annettu asetus on pantava 

täytäntöön täysimääräisesti, tehokkaasti ja 

yhtenäisesti sekä matkustajien että alan 

eduksi; 

115. korostaa, että kilpailukykyisen 

tavaraliikenteen eurooppalaisesta 

rautatieverkosta annettu asetus on pantava 

täytäntöön täysimääräisesti, tehokkaasti ja 

yhtenäisesti sekä tavaraliikenteen että alan 

eduksi; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/4 

Tarkistus  4 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia 

2016/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

133 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

133. painottaa merkittävää roolia, joka 

yhdistetyillä kuljetuksilla voi olla päästöjen 

vähentämisessä; panee merkille komission 

ilmoituksen yhdistettyjä kuljetuksia 

koskevan direktiivin (neuvoston direktiivi 

92/106/ETY) nykyaikaistamisesta ja toteaa, 

että sillä on määrä kannustaa 

tavaraliikenteen siirtymää rautateille ja 

sisävesiliikenteeseen; 

133. painottaa merkittävää roolia, joka 

yhdistetyillä kuljetuksilla voi olla päästöjen 

vähentämisessä; panee merkille komission 

ehdotukset yhdistettyjä kuljetuksia 

koskevan direktiivin (COM(2017)0648) 

nykyaikaistamisesta ja toteaa, että 

direktiivillä on määrä kannustaa 

tavaraliikenteen siirtymää rautateille ja 

sisävesiliikenteeseen; 

Or. en 

 

 


