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6.12.2017 A8-0356/1 

Amendamentul  1 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

2016/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. îndeamnă Comisia să recunoască 

importanța tot mai mare a măsurării 

emisiilor pe durata ciclului de viață, de la 

emisiile alimentării cu energie la emisiile 

producției și cele de la încheierea ciclului 

de viață, prin prezentarea unor propuneri 

cuprinzătoare, care să ghideze producătorii 

spre soluții optime, pentru a garanta că 

emisiile din amonte și din aval nu afectează 

beneficiile asociate îmbunătățirii 

consumului de energie al vehiculelor în 

timpul funcționării; 

(Nu privește versiunea în limba română.)

   

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/2 

Amendamentul  2 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

2016/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 110 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

110. îndeamnă Comisia să prezinte o 

propunere ambițioasă de directivă privind 

transportul combinat, care să promoveze 

mai bine transportul de marfă eficient, și 

încurajează un transfer modal către 

transportul feroviar și căile navigabile 

interioare pentru a îndeplini obiectivele de 

transfer modal pentru 2030 și 2050 stabilite 

în Cartea albă din 2011 intitulată „Zece 

obiective pentru un sistem de transport 

competitiv și eficient din punctul de vedere 

al utilizării resurselor”; 

110. solicită propuneri ambițioase 

pentru o directivă privind transportul 

combinat, care să promoveze mai bine 

transportul de marfă eficient și să 

încurajeze un transfer modal către 

transportul feroviar și căile navigabile 

interioare, pentru a îndeplini obiectivele de 

transfer modal pentru 2030 și 2050 stabilite 

în Cartea albă din 2011 intitulată „Zece 

obiective pentru un sistem de transport 

competitiv și eficient din punctul de vedere 

al utilizării resurselor”; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/3 

Amendamentul  3 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

2016/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 115 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

115. subliniază nevoia unei puneri în 

aplicare depline, eficiente și uniforme a 

Regulamentului privind rețeaua feroviară 

pentru un transport de marfă competitiv, 

care va aduce beneficii atât pasagerilor, cât 

și industriei; 

115. subliniază nevoia unei puneri în 

aplicare depline, eficiente și uniforme a 

Regulamentului privind rețeaua feroviară 

pentru un transport de marfă competitiv, 

care va aduce beneficii atât transportului 

de marfă, cât și industriei; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/4 

Amendamentul  4 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

2016/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 133 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

133. subliniază rolul important pe care îl 

poate juca transportul combinat în 

reducerea emisiilor; ia act de anunțul 

Comisiei referitor la modernizarea 

Directivei privind transportul combinat 

(Directiva 92/106/CEE a Consiliului), 

ceea ce ar trebui să stimuleze o trecere la 

transportul de mărfuri pe calea ferată și pe 

căile navigabile interioare; 

133. subliniază rolul important pe care îl 

poate juca transportul combinat în 

reducerea emisiilor; ia act de propunerile 

Comisiei de modernizare a Directivei 

privind transportul combinat 

(COM(2017)0648), ceea ce ar trebui să 

stimuleze o trecere la transportul de 

mărfuri pe calea ferată și pe căile 

navigabile interioare; 

Or. en 

 

 


