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15.5.2017 B8-0290/1 

Alteração  1 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0290/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Transporte rodoviário na União Europeia 

Proposta de resolução 

Citação 17-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a sua resolução, 

de 14 de setembro de 2016, sobre o 

«dumping» social na União Europeia1, 

 

 ______________ 

 1 Textos aprovados: P8_TA(2016)0346. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/2 

Alteração  2 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0290/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Transporte rodoviário na União Europeia 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  23-A.  Rejeita uma maior liberalização da 

cabotagem, em particular, das operações 

de cabotagem sem limite efetuadas dentro 

de um certo número de dias; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/3 

Alteração  3 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0290/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Transporte rodoviário na União Europeia 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta que as diferentes 

legislações nacionais em matéria de 

direitos e condições sociais no setor dos 

transportes rodoviários da União geram 

entraves administrativos consideráveis e 

desproporcionados para os operadores (em 

especial as PME), aumentam a 

complexidade do quadro jurídico, põem em 

causa a criação de um mercado interno no 

setor dos transportes rodoviários na União 

e provocam a criação de obstáculos à livre 

circulação de serviços e mercadorias; 

26. Salienta que as diferentes 

legislações nacionais em matéria de 

direitos e condições sociais no setor dos 

transportes rodoviários da União geram 

entraves administrativos consideráveis e 

desproporcionados para os operadores (em 

especial as PME), aumentam a 

complexidade do quadro jurídico, põem em 

causa a criação de um mercado interno no 

setor dos transportes rodoviários na União 

e provocam a criação de obstáculos à livre 

circulação de serviços e mercadorias; neste 

contexto, observa que as melhores 

condições sociais existentes em alguns 

Estados-Membros são comprometidas 

pela menor proteção proporcionada 

noutros; portanto, convida a Comissão a 

abordar este desequilíbrio; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/4 

Alteração  4 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0290/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Transporte rodoviário na União Europeia 

Proposta de resolução 

N.º 38-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-A. Insta a Comissão a apresentar 

propostas ambiciosas sobre as normas 

relativas ao CO2 a aplicar aos automóveis 

e furgonetas em 2025, a fim de incluir um 

aumento gradual da quota mínima de 

veículos de emissões zero; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/5 

Alteração  5 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0290/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Transporte rodoviário na União Europeia 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Considera que a partilha e 

copropriedade de veículos constitui um 

recurso importante para o desenvolvimento 

sustentável das ligações nas regiões rurais, 

montanhosas e ultraperiféricas; insta a 

Comissão, os Estados-Membros e as 

autoridades locais a facilitarem o 

aparecimento de modelos comerciais 

colaborativos neste domínio; 

44. Considera que a partilha e 

copropriedade de veículos constitui um 

recurso importante para o desenvolvimento 

sustentável das ligações, nomeadamente 

nas regiões rurais, montanhosas e 

ultraperiféricas; insta a Comissão, os 

Estados-Membros e as autoridades locais a 

facilitarem o aparecimento de modelos 

comerciais colaborativos neste domínio; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/6 

Alteração  6 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0290/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Transporte rodoviário na União Europeia 

Proposta de resolução 

N.º 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Insta a Comissão e os Estados-

Membros, com vista à descarbonização do 

setor dos transportes rodoviários, a 

acelerarem a transição dos veículos 

rodoviários movidos a combustíveis fósseis 

tradicionais para veículos movidos a 

eletricidade sustentáveis, isto é, os que 

usam células de combustível de 

hidrogénio; 

48. Insta a Comissão e os Estados-

Membros, com vista à descarbonização do 

setor dos transportes rodoviários, a 

acelerarem a transição dos veículos 

rodoviários movidos a combustíveis fósseis 

tradicionais para veículos movidos a 

eletricidade sustentáveis, como os que 

usam células de combustível de 

hidrogénio; 

Or. en 

 

 


