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15.5.2017 B8-0290/1 

Tarkistus  1 

Ismail Ertug 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0290/2017 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

Tieliikenne Euroopan unionissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 17 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 14. syyskuuta 

2016 antamansa päätöslauselman 

sosiaalisesta polkumyynnistä Euroopan 

unionissa1, 

______________ 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0346. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/2 

Tarkistus  2 

Ismail Ertug 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0290/2017 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

Tieliikenne Euroopan unionissa 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  23 a.  torjuu kabotaasiliikenteen 

vapauttamisen jatkamisen ja erityisesti 

rajattoman kabotaasitoiminnan tietyn 

ajan kuluessa;  

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/3 

Tarkistus  3 

Ismail Ertug 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0290/2017 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

Tieliikenne Euroopan unionissa 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. korostaa, että unionin 

maantieliikenteen alan sosiaalisia 

vaatimuksia ja oikeuksia koskevan 

kansallisen lainsäädännön erot merkitsevät 

alan toimijoille ja etenkin pk-yrityksille 

huomattavaa ja suhteetonta hallinnollista 

estettä, mutkistavat oikeudellista 

järjestelmää, haittaavat maantieliikenteen 

alan sisämarkkinoiden perustamista ja 

johtavat palveluiden ja tavaroiden vapaan 

liikkuvuuden esteisiin; 

26. korostaa, että unionin 

maantieliikenteen alan sosiaalisia 

vaatimuksia ja oikeuksia koskevan 

kansallisen lainsäädännön erot merkitsevät 

alan toimijoille ja etenkin pk-yrityksille 

huomattavaa ja suhteetonta hallinnollista 

estettä, mutkistavat oikeudellista 

järjestelmää, haittaavat maantieliikenteen 

alan sisämarkkinoiden perustamista ja 

johtavat palveluiden ja tavaroiden vapaan 

liikkuvuuden esteisiin; toteaa tässä 

yhteydessä, että eräiden jäsenvaltioiden 

soveltamia parempia sosiaalisia 

vaatimuksia vesittää se, että muissa 

jäsenvaltioissa vastaava suoja on 

heikompi; kehottaa siksi komissiota 

paneutumaan tähän epäsuhtaan; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/4 

Tarkistus  4 

Ismail Ertug 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0290/2017 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

Tieliikenne Euroopan unionissa 

Päätöslauselmaesitys 

38 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  38 a. kehottaa komissiota antamaan 

kunnianhimoisia ehdotuksia henkilö- ja 

pakettiautoihin vuoteen 2025 mennessä 

sovellettavista hiilidioksidinormeista, jotta 

päästöttömien ajoneuvojen 

vähimmäisosuutta kyetään kasvattamaan 

vaiheittain;  

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/5 

Tarkistus  5 

Ismail Ertug 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0290/2017 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

Tieliikenne Euroopan unionissa 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. katsoo, että kimppakyydit ja 

autojen yhteiskäyttö muodostavat 

merkittävän potentiaalin yhteyksien 

kestävään kehittämiseen syrjäisimmillä 

alueilla sekä vuoristo- ja maaseutualueilla; 

kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 

paikallisviranomaisia helpottamaan 

yhteistyöhön perustuvien 

liiketoimintamallien käynnistämistä tällä 

alalla; 

44. katsoo, että kimppakyydit ja 

autojen yhteiskäyttö muodostavat 

merkittävän potentiaalin yhteyksien 

kestävään kehittämiseen muun muassa 

syrjäisimmillä alueilla sekä vuoristo- ja 

maaseutualueilla; kehottaa komissiota, 

jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia 

helpottamaan yhteistyöhön perustuvien 

liiketoimintamallien käynnistämistä tällä 

alalla; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/6 

Tarkistus  6 

Ismail Ertug 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0290/2017 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

Tieliikenne Euroopan unionissa 

Päätöslauselmaesitys 

48 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. kannustaa komissiota ja 

jäsenvaltioita maantieliikenteen alan 

hiilestä irtautumista varten nopeuttamaan 

siirtymistä perinteisiä fossiilisia 

polttoaineita käyttävistä ajoneuvoista 

kestäviin sähkökäyttöisiin ajonevoihin, 

kuten niihin, joissa käytetään 

vetypolttokennoja; 

48. kannustaa komissiota ja 

jäsenvaltioita maantieliikenteen alan 

hiilestä irtautumista varten nopeuttamaan 

siirtymistä perinteisiä fossiilisia 

polttoaineita käyttävistä ajoneuvoista 

kestäviin sähkökäyttöisiin ajonevoihin, 

kuten sellaisiin ajoneuvoihin, joissa 

käytetään vetypolttokennoja; 

Or. en 

 

 


