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15.5.2017 B8-0290/1 

Изменение  1 

Исмаил Ертуг 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0290/2017 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

Автомобилният транспорт в Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Позоваване 17 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид своята 

резолюция от 14 септември 2016 г. 

относно социалния дъмпинг в 

Европейския съюз1, 

______________ 

 1 Приети текстове: P8_TA(2016)0346. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/2 

Изменение  2 

Исмаил Ертуг 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0290/2017 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

Автомобилният транспорт в Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  23a.  отхвърля всякаква по-

нататъшна либерализация на 

каботажа, по-специално 

неограничени каботажни превози в 

рамките на определен брой дни; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/3 

Изменение  3 

Исмаил Ертуг 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0290/2017 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

Автомобилният транспорт в Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. подчертава, че различаващите се 

национални законодателства относно 

социалните условия и правата в сектора 

на автомобилния транспорт в Съюза 

водят до значителни и 

непропорционални административни 

пречки за операторите, особено МСП, 

увеличават сложността на нормативната 

уредба и подкопават изграждането на 

вътрешния пазар в сектора на 

автомобилния транспорт в Съюза и 

създават пречки пред свободното 

движение на услуги и стоки; 

26. подчертава, че различаващите се 

национални законодателства относно 

социалните условия и правата в сектора 

на автомобилния транспорт в Съюза 

водят до значителни и 

непропорционални административни 

пречки за операторите, особено МСП, 

увеличават сложността на нормативната 

уредба и подкопават изграждането на 

вътрешния пазар в сектора на 

автомобилния транспорт в Съюза и 

създават пречки пред свободното 

движение на услуги и стоки; отбелязва 

в тази връзка, че по-добрите социални 

условия в някои държави членки се 

подкопават от по-ниската степен на 

защита, която се осигурява от други 

държави членки; поради това 

призовава Комисията да предприеме 

мерки във връзка с посочения 

дисбаланс; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/4 

Изменение  4 

Исмаил Ертуг 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0290/2017 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

Автомобилният транспорт в Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38a. призовава Комисията да 

представи амбициозни предложения 

за стандарти за CO2 за леките 

автомобили и микробусите за 2025 г., 

които да включват постепенно 

увеличаване на минималния дял на 

превозни средства с нулеви емисии; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/5 

Изменение  5 

Исмаил Ертуг 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0290/2017 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

Автомобилният транспорт в Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. смята, че споделеното и 

съвместното ползване на автомобили 

представляват важен ресурс за 

устойчиво развитие на свързаността в 

най-отдалечените, планинските и 

селските региони; призовава Комисията, 

държавите членки и местните органи да 

улесняват възникването на бизнес 

модели за съвместно ползване в тази 

област; 

44. смята, че споделеното и 

съвместното ползване на автомобили 

представляват важен ресурс за 

устойчиво развитие на свързаността, 

inter alia, в най-отдалечените, 

планинските и селските региони; 

призовава Комисията, държавите 

членки и местните органи да улесняват 

възникването на бизнес модели за 

съвместно ползване в тази област; 

Or. en 



 

AM\1125984BG.docx  PE603.738v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

15.5.2017 B8-0290/6 

Изменение  6 

Исмаил Ертуг 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0290/2017 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

Автомобилният транспорт в Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 

 

Предложение за резолюция Изменение 

48. настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки, с оглед 

намаляване на въглеродните емисии от 

сектора на автомобилния транспорт, да 

ускорят прехода от традиционните 

пътни превозни средства, използващи 

изкопаеми горива, към устойчиви 

електрически превозни средства, т.е. 

такива, които използват водородни 

горивни клетки; 

48. настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки, с оглед 

намаляване на въглеродните емисии от 

сектора на автомобилния транспорт, да 

ускорят прехода от традиционните 

пътни превозни средства, използващи 

изкопаеми горива, към устойчиви 

електрически превозни средства, като 

например такива, които използват 

водородни горивни клетки; 

Or. en 

 

 


