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6.12.2017 A8-0356/1 

Amandman  1 

Bas Eickhout 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije 

2016/2327(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 11. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

11. poziva Komisiju da prepozna sve 

veću važnost mjerenja emisija tijekom 

životnog ciklusa, od opskrbe energijom do 

proizvodnje i odlaganja u otpad, 

iznošenjem holističkih prijedloga kojima se 

proizvođače usmjerava na optimalna 

rješenja kako bi se osiguralo da emisije 

prije i poslije upotrebe ne ponište prednosti 

povezane s boljom potrošnjom energije 

tijekom rada vozila; 

11. poziva Komisiju da prepozna sve 

veću važnost mjerenja emisija tijekom 

životnog ciklusa, od opskrbe energijom do 

proizvodnje i odlaganja u otpad, 

iznošenjem holističkih prijedloga kojima se 

proizvođače usmjerava na optimalna 

rješenja kako bi se osiguralo da emisije 

prije i poslije upotrebe ne ponište prednosti 

povezane s boljom potrošnjom energije 

tijekom rada vozila; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/2 

Amandman  2 

Bas Eickhout 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije 

2016/2327(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 110. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

110. potiče Komisiju da podnese 

ambiciozan prijedlog Direktive o 

kombiniranom prijevozu kojim bi se bolje 

promicao učinkovit teretni prijevoz te 

potaknuo prelazak na željeznički prijevoz i 

prijevoz unutarnjim plovnim putovima 

kako bi se ostvarili ciljevi o promjeni 

načina prijevoza za 2030. i 2050. navedeni 

u „deset ciljeva za konkurentni prometni 

sustav u kojem se učinkovito gospodari 

resursima” Bijele knjige o prometu iz 

2011.; 

110. apelira na ambiciozne prijedloge 

Direktive o kombiniranom prijevozu 

kojima bi se bolje promicao učinkovit 

teretni prijevoz te potaknuo prelazak na 

željeznički prijevoz i prijevoz unutarnjim 

plovnim putovima kako bi se ostvarili 

ciljevi o promjeni načina prijevoza za 

2030. i 2050. navedeni u „deset ciljeva za 

konkurentni prometni sustav u kojem se 

učinkovito gospodari resursima” Bijele 

knjige o prometu iz 2011.; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/3 

Amandman  3 

Bas Eickhout 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije 

2016/2327(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 115. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

115. ističe potrebu za cjelovitom, 

učinkovitom i usklađenom primjenom 

Uredbe o europskoj željezničkoj mreži za 

konkurentni prijevoz robe, od koje će 

koristi imati i putnici i industrija; 

115. ističe potrebu za cjelovitom, 

učinkovitom i usklađenom primjenom 

Uredbe o europskoj željezničkoj mreži za 

konkurentni prijevoz robe, od koje će 

koristi imati i teretni prijevoz i industrija; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/4 

Amandman  4 

Bas Eickhout 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije 

2016/2327(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 133. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

133. ističe važnu ulogu koju kombinirani 

prijevoz može imati u smanjenju emisija; 

prima na znanje najavu Komisije o 

modernizaciji Direktive o kombiniranom 

prijevozu (Direktiva Vijeća 92/106/EEZ), 

kojom bi se trebao potaknuti prelazak na 

prijevoz tereta željeznicama i unutarnjim 

plovnim putovima; 

133. ističe važnu ulogu koju kombinirani 

prijevoz može imati u smanjenju emisija; 

prima na znanje prijedloge Komisije za 

modernizaciju Direktive o kombiniranom 

prijevozu (COM(2017)0648), kojom bi se 

trebao potaknuti prelazak na prijevoz tereta 

željeznicama i unutarnjim plovnim 

putovima; 

Or. en 

 

 


