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15.5.2017 B8-0290/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0290/2017 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

o cestnej doprave v Európskej únii 

Návrh uznesenia 

Citácia 17 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na svoje uznesenie 

zo 14. septembra 2016 o sociálnom 

dampingu v Európskej únii1, 

______________ 

 1 Prijaté texty: P8_TA(2016)0346. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0290/2017 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

o cestnej doprave v Európskej únii 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a.  zamieta akúkoľvek ďalšiu 

liberalizáciu kabotáže, najmä kabotáž bez 

obmedzení počas niekoľkých dní; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0290/2017 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

o cestnej doprave v Európskej únii 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. zdôrazňuje, že rozdielne 

vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa 

sociálnych podmienok a práv v sektore 

cestnej dopravy v Únii vytvárajú značné a 

neprimerané administratívne prekážky pre 

hospodárske subjekty, najmä MSP, zvyšujú 

zložitosť právneho rámca, oslabujú 

budovanie vnútorného trhu v sektore 

cestnej dopravy v Únii a vedú k vytváraniu 

prekážok voľného pohybu služieb a tovaru; 

26. zdôrazňuje, že rozdielne 

vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa 

sociálnych podmienok a práv v sektore 

cestnej dopravy v Únii vytvárajú značné a 

neprimerané administratívne prekážky pre 

hospodárske subjekty, najmä MSP, zvyšujú 

zložitosť právneho rámca, oslabujú 

budovanie vnútorného trhu v sektore 

cestnej dopravy v Únii a vedú k vytváraniu 

prekážok voľného pohybu služieb a tovaru; 

v tejto súvislosti poznamenáva, že lepšie 

sociálne podmienky v niektorých 

členských štátoch narúša nižšia úroveň 

ochrany v iných štátoch; vyzýva preto 

Komisiu, aby riešila túto nerovnováhu; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0290/2017 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

o cestnej doprave v Európskej únii 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38a. vyzýva Komisiu, aby predložila 

ambiciózne návrhy o normách CO2 pre 

automobily a ľahké úžitkové vozidlá do 

roku 2025 s cieľom začleniť postupné 

zvyšovanie minimálneho podielu vozidiel s 

nulovými emisiami; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0290/2017 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

o cestnej doprave v Európskej únii 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. domnieva sa, že spoločné 

využívanie automobilov a tzv. carpooling 

predstavujú významnú možnosť pre trvalo 

udržateľný rozvoj prepojení v 

najvzdialenejších a horských regiónoch a 

vo vidieckych oblastiach; vyzýva Komisiu, 

členské štáty a miestne orgány, aby 

podporili vznik obchodných modelov 

založených na spolupráci v tejto oblasti; 

44. domnieva sa, že spoločné 

využívanie automobilov a tzv. carpooling 

predstavujú významnú možnosť pre trvalo 

udržateľný rozvoj prepojení aj v 

najvzdialenejších a horských regiónoch a 

vo vidieckych oblastiach; vyzýva Komisiu, 

členské štáty a miestne orgány, aby 

podporili vznik obchodných modelov 

založených na spolupráci v tejto oblasti; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0290/2017 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

o cestnej doprave v Európskej únii 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. naliehavo vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby v záujme zníženia emisií 

uhlíka v sektore cestnej dopravy urýchlili 

prechod z tradičných fosílnych palív pre 

cestné vozidlá k udržateľným vozidlám 

poháňaným elektrickým pohonom, teda  k 

vozidlám využívajúcim vodíkové palivové 

články; 

48. naliehavo vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby v záujme zníženia emisií 

uhlíka v sektore cestnej dopravy urýchlili 

prechod z tradičných fosílnych palív pre 

cestné vozidlá k udržateľným vozidlám 

poháňaným elektrickým pohonom, napr. k 

vozidlám využívajúcim vodíkové palivové 

články; 

Or. en 

 

 


