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15.5.2017 B8-0290/1 

Poprawka  1 

Ismail Ertug 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B8-0290/2017 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

Transport drogowy w Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 17 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

dumpingu socjalnego w Unii 

Europejskiej1, 

______________ 

 1 Teksty przyjęte: P8_TA(2016)0346. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/2 

Poprawka  2 

Ismail Ertug 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B8-0290/2017 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

Transport drogowy w Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  23a.  sprzeciwia się dalszej liberalizacji 

kabotażu, zwłaszcza nieograniczonym 

przewozom kabotażowym przez pewną 

liczbę dni; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/3 

Poprawka  3 

Ismail Ertug 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B8-0290/2017 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

Transport drogowy w Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. podkreśla, że różne przepisy 

krajowe dotyczące warunków i praw 

socjalnych w sektorze transportu 

drogowego w Unii prowadzą do 

powstawania znacznych i 

niewspółmiernych przeszkód 

administracyjnych dla przewoźników, 

zwłaszcza MŚP, potęgują zawiłość ram 

prawnych, spowalniają utworzenie rynku 

wewnętrznego w sektorze transportu 

drogowego w Unii oraz utrudniają 

swobodny przepływ usług i towarów; 

26. podkreśla, że różne przepisy 

krajowe dotyczące warunków i praw 

socjalnych w sektorze transportu 

drogowego w Unii prowadzą do 

powstawania znacznych i 

niewspółmiernych przeszkód 

administracyjnych dla przewoźników, 

zwłaszcza MŚP, potęgują zawiłość ram 

prawnych, spowalniają utworzenie rynku 

wewnętrznego w sektorze transportu 

drogowego w Unii oraz utrudniają 

swobodny przepływ usług i towarów; w 

związku z tym zauważa, że lepsze warunki 

socjalne w niektórych państwach 

członkowskich są osłabiane przez gorszą 

ochronę oferowaną w innych państwach 

członkowskich; domaga się zatem, by 

Komisja rozwiązała problem tej 

dysproporcji; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/4 

Poprawka  4 

Ismail Ertug 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B8-0290/2017 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

Transport drogowy w Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38a. domaga się, by Komisja 

przedłożyła ambitne wnioski dotyczące 

norm CO2 dla samochodów i furgonetek 

na 2025 r., aby uwzględnić stopniowy 

wzrost minimalnego udziału pojazdów 

bezemisyjnych; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

15.5.2017 B8-0290/5 

Poprawka  5 

Ismail Ertug 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B8-0290/2017 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

Transport drogowy w Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. uważa, że wspólne dojazdy 

samochodami osobowymi i wspólne 

korzystanie z samochodu to ważne źródło 

zrównoważonego rozwoju połączeń w 

regionach najbardziej oddalonych i 

górskich oraz na obszarach wiejskich; 

apeluje do Komisji, państw członkowskich 

i władz lokalnych o ułatwienie 

podejmowania działalności gospodarczej w 

tej dziedzinie w oparciu o modele 

biznesowe, których podstawą jest 

współpraca; 

44. uważa, że wspólne dojazdy 

samochodami osobowymi i wspólne 

korzystanie z samochodu to ważne źródło 

zrównoważonego rozwoju połączeń, m.in. 

w regionach najbardziej oddalonych i 

górskich oraz na obszarach wiejskich; 

apeluje do Komisji, państw członkowskich 

i władz lokalnych o ułatwienie 

podejmowania działalności gospodarczej w 

tej dziedzinie w oparciu o modele 

biznesowe, których podstawą jest 

współpraca; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/6 

Poprawka  6 

Ismail Ertug 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B8-0290/2017 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

Transport drogowy w Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. z myślą o obniżeniu emisyjności w 

sektorze transportu drogowego wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

przyspieszenia procesu odchodzenia od 

tradycyjnych pojazdów drogowych 

napędzanych paliwami kopalnymi na 

korzyść zrównoważonych pojazdów o 

napędach elektrycznych, czyli pojazdów 

wykorzystujących wodorowe ogniwa 

paliwowe; 

48. z myślą o obniżeniu emisyjności w 

sektorze transportu drogowego wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

przyspieszenia procesu odchodzenia od 

tradycyjnych pojazdów drogowych 

napędzanych paliwami kopalnymi na 

korzyść zrównoważonych pojazdów o 

napędach elektrycznych, takich jak 

pojazdy wykorzystujące wodorowe ogniwa 

paliwowe; 

Or. en 

 

 


