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15.5.2017 B8-0290/1 

Amendement  1 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0290/2017 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

Wegvervoer in de Europese Unie 

Ontwerpresolutie 

Visum 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien zijn resolutie van 14 

september 2016 over sociale dumping in 

de Europese Unie1, 

______________ 

 1 Aangenomen teksten: P8_TA(2016)0346. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/2 

Amendement  2 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0290/2017 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

Wegvervoer in de Europese Unie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  23 bis.  verwerpt elke verdere 

liberalisering van het wegvervoer, en met 

name onbeperkte cabotageverrichtingen 

binnen een bepaald aantal dagen; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/3 

Amendement  3 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0290/2017 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

Wegvervoer in de Europese Unie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. wijst erop dat de verschillen in de 

nationale wetgevingen inzake sociale 

voorwaarden en rechten in de 

wegvervoersector in de Unie de oorzaak 

zijn van aanzienlijke en onevenredige 

administratieve belemmeringen voor de 

ondernemers, vooral voor kmo's, dat ze het 

juridische kader ingewikkelder maken en 

de instelling van een interne markt in de 

wegvervoersector in de Unie ondermijnen, 

en dat ze leiden tot belemmeringen voor 

het vrij verkeer van diensten en goederen; 

26. wijst erop dat de verschillen in de 

nationale wetgevingen inzake sociale 

voorwaarden en rechten in de 

wegvervoersector in de Unie de oorzaak 

zijn van aanzienlijke en onevenredige 

administratieve belemmeringen voor de 

ondernemers, vooral voor kmo's, dat ze het 

juridische kader ingewikkelder maken en 

de instelling van een interne markt in de 

wegvervoersector in de Unie ondermijnen, 

en dat ze leiden tot belemmeringen voor 

het vrij verkeer van diensten en goederen; 

wijst er in dit verband op dat betere 

sociale voorwaarden in sommige lidstaten 

ondergraven worden door minder hoge 

beschermingsniveaus in andere; verzoekt 

de Commissie derhalve deze onbalans aan 

te pakken; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/4 

Amendement  4 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0290/2017 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

Wegvervoer in de Europese Unie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 bis. verzoekt de Commissie met 

ambitieuze voorstellen voor CO2-normen 

voor personenauto's en lichte 

vrachtwagens voor 2025 te komen die ook 

voorzien in een stapsgewijze verhoging 

van het minimumaandeel van emissieloze 

voertuigen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.5.2017 B8-0290/5 

Amendement  5 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0290/2017 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

Wegvervoer in de Europese Unie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. meent dat carpoolen en autodelen 

een belangrijke bron zijn voor de duurzame 

ontwikkeling van verbindingen in de 

ultraperifere, berg- en plattelandsgebieden; 

verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 

plaatselijke autoriteiten om de 

ontwikkeling van deeleconomiemodellen 

in dit gebied te bevorderen; 

44. meent dat carpoolen en autodelen 

een belangrijke bron zijn voor de duurzame 

ontwikkeling van verbindingen, onder 

meer in de ultraperifere, berg- en 

plattelandsgebieden; verzoekt de 

Commissie, de lidstaten en de plaatselijke 

autoriteiten om de ontwikkeling van 

deeleconomiemodellen in dit gebied te 

bevorderen; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/6 

Amendement  6 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0290/2017 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

Wegvervoer in de Europese Unie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan om met het oog op het 

koolstofvrij maken van de 

wegvervoersector, sneller werk te maken 

van de overgang van traditionele 

voertuigen met fossiele brandstoffen naar 

duurzame, elektrisch aangedreven 

voertuigen, bijvoorbeeld waterstofauto's; 

48. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan om met het oog op het 

koolstofvrij maken van de 

wegvervoersector, sneller werk te maken 

van de overgang van traditionele 

voertuigen met fossiele brandstoffen naar 

duurzame, elektrisch aangedreven 

voertuigen, zoals waterstofauto's; 

Or. en 

 

 


