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6.12.2017 A8-0356/1 

Ändringsförslag  1 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet 

2016/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att erkänna den allt större 

betydelsen av att mäta livscykelutsläpp, 

från energiförsörjning till tillverkning och 

uttjänta produkter, genom att lägga fram 

heltäckande förslag som leder tillverkare 

mot optimala lösningar, för att säkerställa 

att utsläpp i tidigare och senare led inte 

urholkar fördelarna med den förbättrade 

operativa energianvändningen hos fordon. 

(Berör inte den svenska versionen.)   

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/2 

Ändringsförslag  2 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet 

2016/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 110 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

110. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett ambitiöst 
förslag till direktiv om kombinerad 

transport som bättre främjar effektiva 

godstransporter och uppmuntrar till en 

övergång från andra transportslag till 

järnvägar och inre vattenvägar för att 

uppnå de trafikomställningsmål för 2030 

och 2050 som fastställs i de tio 

målsättningar för ett konkurrenskraftigt 

och resurseffektivt transportsystem i 

vitboken om transporter från 2011. 

110. Europaparlamentet efterlyser 

ambitiösa förslag till direktiv om 

kombinerad transport som bättre främjar 

effektiva godstransporter och uppmuntrar 

till en övergång från andra transportslag till 

järnvägar och inre vattenvägar för att 

uppnå de trafikomställningsmål för 2030 

och 2050 som fastställs i de tio 

målsättningar för ett konkurrenskraftigt 

och resurseffektivt transportsystem i 

vitboken om transporter från 2011. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/3 

Ändringsförslag  3 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet 

2016/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 115 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

115. Europaparlamentet betonar behovet 

av ett fullständigt, effektivt och enhetligt 

genomförande av förordningen om ett 

europeiskt järnvägsnät för 

konkurrenskraftig godstrafik, vilket är till 

fördel för både passagerare och industrin. 

115. Europaparlamentet betonar behovet 

av ett fullständigt, effektivt och enhetligt 

genomförande av förordningen om ett 

europeiskt järnvägsnät för 

konkurrenskraftig godstrafik, vilket är till 

fördel för både godstrafiken och industrin. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/4 

Ändringsförslag  4 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet 

2016/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 133 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

133. Europaparlamentet understryker 

den betydelsefulla roll som kombinerade 

transporter kan spela för att minska 

utsläppen. Parlamentet tar del av 

kommissionens meddelande om att 

modernisera direktivet om kombinerade 

transporter (rådets direktiv 92/106/EEG), 

vilket ska ge incitament för en övergång till 

transporter på järnvägar och inre 

vattenvägar. 

133. Europaparlamentet understryker 

den betydelsefulla roll som kombinerade 

transporter kan spela för att minska 

utsläppen. Parlamentet tar del av 

kommissionens förslag för att modernisera 

direktivet om kombinerade transporter 

(COM(2017)0648), vilket ska ge 

incitament för en övergång till transporter 

på järnvägar och inre vattenvägar. 

Or. en 

 

 


