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 B8-0290./1 

Pozměňovací návrh  1 

Ismail Ertug 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0290/2017 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

Silniční doprava v Evropské unii 

Návrh usnesení 

Právní východisko 17 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na své usnesení ze dne 

14. září 2016 o sociálním dumpingu 

v Evropské Unii1, 

______________ 

 1 Přijaté texty: P8_TA(2016)0346. 

Or. en 
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 B8-0290/2 

Pozměňovací návrh  2 

Ismail Ertug 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0290/2017 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

Silniční doprava v Evropské unii 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  23a.  odmítá další liberalizaci kabotážní 

dopravy, zejména neomezenou kabotáž 

v rámci určitého počtu dní; 

Or. en 
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 B8-0290/3 

Pozměňovací návrh  3 

Ismail Ertug 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0290/2017 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

Silniční doprava v Evropské unii 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje, že rozdílné vnitrostátní 

právní předpisy týkající se sociálních 

podmínek a práv v silniční dopravě Unie 

vytvářejí významné a nepřiměřené 

administrativní překážky pro 

provozovatele, zejména pro MSP, 

přispívají ke složitosti právního rámce, 

znesnadňují vybudování vnitřního trhu 

silniční dopravy Unie a následně brání 

volnému pohybu služeb a zboží; 

26. zdůrazňuje, že rozdílné vnitrostátní 

právní předpisy týkající se sociálních 

podmínek a práv v silniční dopravě Unie 

vytvářejí významné a nepřiměřené 

administrativní překážky pro 

provozovatele, zejména pro MSP, 

přispívají ke složitosti právního rámce, 

znesnadňují vybudování vnitřního trhu 

silniční dopravy Unie a následně brání 

volnému pohybu služeb a zboží; v této 

souvislosti poznamenává, že lepší sociální 

podmínky v některých členských státech 

jsou oslabovány menší ochranou 

poskytovanou v jiných státech; vyzývá 

proto Komisi, aby tento nepoměr řešila; 

Or. en 
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 B8-0290/4 

Pozměňovací návrh  4 

Ismail Ertug 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0290/2017 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

Silniční doprava v Evropské unii 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38a. vyzývá Komisi, aby předložila 

ambiciózní návrh norem CO2 pro osobní 

automobily a lehká užitková vozidla pro 

rok 2025 tak, aby zahrnoval postupné 

zvyšování minimálního podílu vozidel 

s nulovými emisemi; 

Or. en 
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 B8-0290/5 

Pozměňovací návrh  5 

Ismail Ertug 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0290/2017 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

Silniční doprava v Evropské unii 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. je přesvědčen, že spolujízda a 

sdílení automobilů představují hlavní zdroj 

udržitelného rozvoje spojení 

v nejvzdálenějších, horských a 

venkovských regionech; vyzývá Komisi, 

členské státy a místní orgány, aby na tomto 

poli umožnily vznik obchodních modelů 

založených na spolupráci; 

44. je přesvědčen, že spolujízda a 

sdílení automobilů představují hlavní zdroj 

udržitelného rozvoje spojení, mimo jiné 

v nejvzdálenějších, horských a 

venkovských regionech; vyzývá Komisi, 

členské státy a místní orgány, aby na tomto 

poli umožnily vznik obchodních modelů 

založených na spolupráci; 

Or. en 
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 B8-0290/6 

Pozměňovací návrh  6 

Ismail Ertug 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0290/2017 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

Silniční doprava v Evropské unii 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v zájmu dekarbonizace 

dopravního odvětví urychlily přechod od 

tradičních silničních vozidel využívajících 

fosilní paliva k udržitelným elektrickým 

vozidlům, tj. těm, která využívají vodík 

nebo palivové články; 

48. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v zájmu dekarbonizace 

dopravního odvětví urychlily přechod od 

tradičních silničních vozidel využívajících 

fosilní paliva k udržitelným elektrickým 

vozidlům, např. k vozidlům, která 

využívají vodíkové palivové články; 

Or. en 

 

 


