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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2017 A8-0356/1 

Grozījums Nr.  1 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija 

2016/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. aicina Komisiju atzīt arvien 

pieaugošo aprites cikla emisiju mērīšanas 

nozīmi, sākot no energoapgādes emisijām 

līdz emisijām produkta ražošanā un tā 

aprites cikla beigās, ierosinot visaptverošus 

priekšlikumus, kas orientētu ražotājus 

izvēlēties optimālus risinājumus, lai 

nodrošinātu, ka iepriekšējā posma un 

turpmāko posmu emisijas nemazina 

ieguvumus no transportlīdzekļu uzlabota 

energopatēriņa tā ekspluatācijas laikā; 

11. aicina Komisiju atzīt arvien 

pieaugošo aprites cikla emisiju mērīšanas 

nozīmi, sākot no energoapgādes emisijām 

līdz emisijām produkta ražošanā un tā 

aprites cikla beigās, ierosinot visaptverošus 

priekšlikumus, kas orientētu ražotājus 

izvēlēties optimālus risinājumus, lai 

nodrošinātu, ka gan iepriekšējā posma, gan 

turpmāko posmu emisijas nemazina 

ieguvumus no transportlīdzekļu uzlabota 

energopatēriņa tā ekspluatācijas laikā; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/2 

Grozījums Nr.  2 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija 

2016/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

110. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

110. mudina Komisiju nākt klajā ar 

vērienīgu priekšlikumu par Kombinēto 

pārvadājumu direktīvu, kas labāk veicina 

efektīvus kravu pārvadājumus un sekmē 

kravu novirzīšanu uz dzelzceļu un 

iekšējiem ūdensceļiem, lai sasniegtu 

modālās pārejas mērķus 2030. un 

2050. gadam, kas iekļauti desmit mērķos 

attiecībā uz konkurētspējīgu un resursu 

ziņā efektīvu transporta sistēmu 2011. gada 

Baltajā grāmatā par transportu; 

110. mudina pieņemt vērienīgus 

priekšlikumus par Kombinēto 

pārvadājumu direktīvu, ar kuriem labāk 

veicinātu efektīvus kravu pārvadājumus un 

mudinātu kravu novirzīšanu uz dzelzceļu 

un iekšējiem ūdensceļiem, lai sasniegtu 

modālās pārejas mērķus 2030. un 

2050. gadam, kas iekļauti desmit mērķos 

attiecībā uz konkurētspējīgu un resursu 

ziņā efektīvu transporta sistēmu 2011. gada 

Baltajā grāmatā par transportu; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/3 

Grozījums Nr.  3 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija 

2016/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

115. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

115. uzsver, ka ir pilnībā, efektīvi un 

vienādi jāīsteno Eiropas dzelzceļa tīklu 

konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem, 

kas dos labumu gan pasažieriem, gan arī 

nozarei; 

115. uzsver, ka ir pilnībā, efektīvi un 

vienādi jāīsteno Eiropas dzelzceļa tīklu 

konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem, 

kas dos labumu gan kravām, gan arī 

nozarei; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/4 

Grozījums Nr.  4 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija 

2016/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

133. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

133. uzsver nozīmīgo lomu, kāda 

emisiju samazināšanā var būt 

kombinētajam transportam; pieņem 

zināšanai Komisijas paziņojumu par 

Kombinēto pārvadājumu direktīvas 

(Padomes Direktīvas 92/106/EEK) 

modernizēšanu, kam būtu jāsekmē pāreja 

uz kravu pārvadāšana pa dzelzceļu un 

iekšzemes ūdensceļiem; 

133. uzsver nozīmīgo lomu, kāda 

emisiju samazināšanā var būt 

kombinētajam transportam; pieņem 

zināšanai Komisijas priekšlikumus par 

Kombinēto pārvadājumu direktīvas 

(COM(2017)0648) modernizēšanu, kam 

būtu jāsekmē pāreja uz kravu pārvadāšanu 

pa dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem; 

Or. en 

 

 

 


