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15.5.2017 B8-0290/1 

Ændringsforslag  1 

Ismail Ertug 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0290/2017 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

om vejtransport i Den Europæiske Union 

Forslag til beslutning 

Henvisning 17 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til sin beslutning af 

14. september 2016 om social dumping i 

Den Europæiske Union1, 

______________ 

 1 Vedtagne tekster: P8_TA(2016) 0346). 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/2 

Ændringsforslag  2 

Ismail Ertug 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0290/2017 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

om vejtransport i Den Europæiske Union 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23a.  afviser enhver yderligere 

liberalisering af cabotagekørsel, navnlig 

ubegrænset cabotagekørsel inden for et 

vist antal dage; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/3 

Ændringsforslag  3 

Ismail Ertug 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0290/2017 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

om vejtransport i Den Europæiske Union 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. understreger, at de forskellige 

nationale lovgivninger om sociale vilkår og 

rettigheder i vejtransportsektoren i 

Unionen medfører betragtelige og 

uforholdsmæssigt store administrative 

hindringer for virksomhederne, navnlig 

SMV'erne, øger kompleksiteten af de 

retlige rammer, underminerer etableringen 

af et indre marked i vejtransportsektoren i 

Unionen og skaber hindringer for den fri 

bevægelighed for varer og tjenesteydelser; 

26. understreger, at de forskellige 

nationale lovgivninger om sociale vilkår og 

rettigheder i vejtransportsektoren i 

Unionen medfører betragtelige og 

uforholdsmæssigt store administrative 

hindringer for virksomhederne, navnlig 

SMV'erne, øger kompleksiteten af de 

retlige rammer, underminerer etableringen 

af et indre marked i vejtransportsektoren i 

Unionen og skaber hindringer for den fri 

bevægelighed for varer og tjenesteydelser; 

bemærker i denne forbindelse, at bedre 

sociale vilkår i nogle medlemsstater 

undergraves af et lavere 

beskyttelsesniveau i andre; opfordrer 

derfor Kommissionen til at rette op på 

denne ubalance; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/4 

Ændringsforslag  4 

Ismail Ertug 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0290/2017 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

om vejtransport i Den Europæiske Union 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38a. opfordrer Kommissionen til at 

fremsætte ambitiøse forslag til CO2-

standarder for personbiler og varevogne 

for 2025, herunder en gradvis forøgelse af 

minimumsandelen af 

nulemissionskøretøjer; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/5 

Ændringsforslag  5 

Ismail Ertug 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0290/2017 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

om vejtransport i Den Europæiske Union 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. mener, at delebiler og samkørsel er 

en vigtig ressource for bæredygtig 

udvikling af forbindelserne i regionerne i 

den yderste periferi, bjergområder og 

landdistrikter; opfordrer Kommissionen, 

medlemsstaterne og de lokale myndigheder 

til at fremme udviklingen af 

samarbejdsbaserede forretningsmodeller på 

dette område; 

44. mener, at delebiler og samkørsel er 

en vigtig ressource for bæredygtig 

udvikling af forbindelserne blandt andet i 

regionerne i den yderste periferi, 

bjergområder og landdistrikter; opfordrer 

Kommissionen, medlemsstaterne og de 

lokale myndigheder til at fremme 

udviklingen af samarbejdsbaserede 

forretningsmodeller på dette område; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/6 

Ændringsforslag  6 

Ismail Ertug 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0290/2017 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

om vejtransport i Den Europæiske Union 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til med henblik på at 

dekarbonisere transportsektoren at 

fremskynde overgangen fra traditionelle 

vejkøretøjer, der er baseret på fossile 

brændstoffer, til bæredygtige eldrevne 

køretøjer, f.eks. køretøjer, som anvender 

hydrogenbrændstofceller; 

48. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til med henblik på at 

dekarbonisere transportsektoren at 

fremskynde overgangen fra traditionelle 

vejkøretøjer, der er baseret på fossile 

brændstoffer, til bæredygtige eldrevne 

køretøjer, såsom køretøjer, som anvender 

hydrogenbrændstofceller; 

Or. en 

 

 


