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Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. apeluje do Komisji o uznanie coraz 

większego znaczenia pomiaru emisji w 

całym cyklu życia, począwszy od dostaw 

energii, poprzez proces produkcji, a 

skończywszy na wycofaniu z użytku, 

dzięki przedstawieniu całościowych 

propozycji wskazujących producentom 

drogę do optymalnych rozwiązań, by 

zagwarantować, że emisje w segmencie 

wydobywczym  i produkcyjnym nie 

zniwelują korzyści związanych z lepszym 

wykorzystaniem energii przy eksploatacji 

pojazdów; 

11. apeluje do Komisji o uznanie coraz 

większego znaczenia pomiaru emisji w 

całym cyklu życia, począwszy od dostaw 

energii, po proces produkcji i wycofania z 

użytku, a to poprzez przedstawienie 

całościowych propozycji wskazujących 

producentom drogę do optymalnych 

rozwiązań, tak aby emisje w segmencie 

wydobywczym i produkcyjnym nie 

niwelowały korzyści związanych z 

lepszym wykorzystaniem energii podczas 

eksploatacji pojazdów; 
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Ustęp 110 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

110. nalega, by Komisja przedstawiła 

ambitny wniosek dotyczący dyrektywy w 

sprawie transportu kombinowanego, który 

skuteczniej wspierałby wydajny transport 

towarowy oraz zachęcał do przesunięcia 

międzygałęziowego na rzecz transportu 

kolejowego i wodnego śródlądowego, w 

celu realizacji zamierzeń w zakresie 

przesunięcia międzygałęziowego 

planowanych na lata 2030 i 2050 

określonych w dziesięciu celach na rzecz 

utworzenia konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego systemu transportu, 

które przedstawiono w białej księdze 

dotyczącej transportu z 2011 r.; 

110. domaga się ambitnych wniosków 

dotyczących dyrektywy w sprawie 

transportu kombinowanego, które 

skuteczniej wspierałyby wydajny transport 

towarowy oraz zachęcały do przesunięcia 

międzygałęziowego na rzecz transportu 

kolejowego i wodnego śródlądowego w 

celu realizacji zamierzeń w zakresie 

przesunięcia międzygałęziowego, 

planowanych na lata 2030 i 2050 oraz 

określonych w dziesięciu celach na rzecz 

utworzenia konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego systemu transportu, 

które przedstawiono w 2011 r. w białej 

księdze dotyczącej transportu; 
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Ustęp 115 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

115. podkreśla potrzebę pełnego, 

skutecznego i jednolitego wdrożenia 

rozporządzenia w sprawie utworzenia 

europejskiej sieci kolejowej 

ukierunkowanej na konkurencyjny 

transport towarowy, które przyniesie 

korzyści zarówno pasażerom, jak i 

przemysłowi; 

115. podkreśla potrzebę pełnego, 

skutecznego i jednolitego wdrożenia 

rozporządzenia w sprawie utworzenia 

europejskiej sieci kolejowej 

ukierunkowanej na konkurencyjny 

transport towarowy, które przyniesie 

korzyści zarówno w transporcie towarów, 

jak i w przemyśle; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

133. uwypukla istotną rolę, jaką 

transport kombinowany może odgrywać w 

ograniczaniu emisji; zwraca uwagę, że 

Komisja poinformowała o uaktualnieniu 
dyrektywy w sprawie transportu 

kombinowanego (dyrektywa Rady 

92/106/EWG), co powinno stworzyć 

zachętę do przechodzenia na transport 

ładunków koleją i śródlądowymi drogami 

wodnymi; 

133. uwypukla istotną rolę, jaką 

transport kombinowany może odgrywać w 

ograniczaniu emisji; zwraca uwagę na 

wnioski Komisji dotyczące aktualizacji 
dyrektywy w sprawie transportu 

kombinowanego (COM(2017)0648), co 

powinno stworzyć zachętę do 

przechodzenia na transport ładunków 

koleją i śródlądowymi drogami wodnymi; 

Or. en 

 

 


