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6.12.2017 A8-0356/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu 

2016/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva Komisiu, aby uznala rastúci 

význam merania emisií počas celého 

životného cyklu, a to od dodávky energie 

cez výrobu až po koniec životnosti tým, že 

predloží ucelené návrhy, ktoré usmernia 

výrobcov k optimálnym riešeniam 

s cieľom zabezpečiť, aby emisie 

z predvýrobnej a povýrobnej činnosti 

nemarili výhody plynúce z lepšieho 

prevádzkového využívania energie vo 

vozidlách; 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu 

2016/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 110 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

110. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

predložila ambiciózny návrh smernice o 

kombinovanej doprave, ktorý by lepšie 

presadzoval efektívnu nákladnú dopravu a 

nabádal na prechod na železničnú a 

vnútrozemskú vodnú dopravu, aby sa 

dosiahli ciele prechodu na iné druhy 

dopravy na roky 2030 a 2050, ktoré sú 

uvedené v bielej knihe o doprave z roku 

2011 v časti týkajúcej sa desiatich cieľov 

pre konkurencieschopný dopravný systém 

efektívne využívajúci zdroje; 

110. naliehavo požaduje predloženie 

ambicióznych návrhov smernice o 

kombinovanej doprave, ktoré by lepšie 

presadzovali efektívnu nákladnú dopravu a 

nabádali na prechod na železničnú a 

vnútrozemskú vodnú dopravu, aby sa 

dosiahli ciele prechodu na iné druhy 

dopravy na roky 2030 a 2050, ktoré sú 

uvedené v bielej knihe o doprave z roku 

2011 v časti týkajúcej sa desiatich cieľov 

pre konkurencieschopný dopravný systém 

efektívne využívajúci zdroje; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

6.12.2017 A8-0356/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu 

2016/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 115 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

115. zdôrazňuje, že je potrebné úplné, 

účinné a jednotné vykonávanie nariadenia 

o európskej železničnej sieti pre 

konkurencieschopnú nákladnú dopravu, čo 

by bolo prínosom tak pre cestujúcich, ako 

aj pre priemysel; 

115. zdôrazňuje, že je potrebné úplné, 

účinné a jednotné vykonávanie nariadenia 

o európskej železničnej sieti pre 

konkurencieschopnú nákladnú dopravu, čo 

by bolo prínosom tak pre nákladnú 

dopravu, ako aj pre priemysel; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu 

2016/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 133 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

133. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 

môže zohrávať kombinovaná doprava pri 

znižovaní emisií; poukazuje na oznámenie 

Komisie o modernizácii smernice 

o kombinovanej doprave (smernica Rady 

92/106/EHS), ktorá by mala stimulovať 

prechod na prepravu nákladu železničnou 

alebo vnútrozemskou vodnou dopravou; 

133. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 

môže zohrávať kombinovaná doprava pri 

znižovaní emisií; poukazuje na návrhy 

Komisie týkajúce sa modernizácie 

smernice o kombinovanej doprave 

(COM(2017)0648), ktorá by mala 

stimulovať prechod na prepravu nákladu 

železničnou alebo vnútrozemskou vodnou 

dopravou; 

Or. en 

 

 


