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15.5.2017 B8-0290/1 

Ändringsförslag  1 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0290/2017 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

Vägtransporter i Europeiska unionen 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 17a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av sin resolution av 

den 14 september 2016 om social 

dumpning i Europeiska unionen1, 

 ______________ 

 1Antagna texter, P8_TA(2016)0346. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/2 

Ändringsförslag  2 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0290/2017 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

Vägtransporter i Europeiska unionen 

Förslag till resolution 

Punkt 23a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  23a.  Europaparlamentet motsätter sig 

ytterligare liberalisering av 

cabotageverksamhet, särskilt obegränsade 

cabotagetransporter inom ett visst antal 

dagar. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/3 

Ändringsförslag  3 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0290/2017 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

Vägtransporter i Europeiska unionen 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet betonar att olika 

nationella lagstiftningar om sociala villkor 

och rättigheter inom vägtransportsektorn i 

unionen leder till stora och 

oproportionerliga administrativa hinder för 

aktörerna, särskilt små och medelstora 

företag, ökar den rättsliga ramens 

komplexitet, undergräver inrättandet av en 

inre marknad för vägtransportsektorn i 

unionen och leder till hinder för den fria 

rörligheten för tjänster och varor. 

26. Europaparlamentet betonar att olika 

nationella lagstiftningar om sociala villkor 

och rättigheter inom vägtransportsektorn i 

unionen leder till stora och 

oproportionerliga administrativa hinder för 

aktörerna, särskilt små och medelstora 

företag, ökar den rättsliga ramens 

komplexitet, undergräver inrättandet av en 

inre marknad för vägtransportsektorn i 

unionen och leder till hinder för den fria 

rörligheten för tjänster och varor. 

Parlamentet noterar i detta sammanhang 

att bättre sociala villkor i vissa 

medlemsstater undergrävs av lägre skydd i 

andra stater. Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen att åtgärda denna 

obalans. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/4 

Ändringsförslag  4 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0290/2017 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

Vägtransporter i Europeiska unionen 

Förslag till resolution 

Punkt 38a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ambitiösa 

förslag till standarder för personbilars 

och skåpbilars koldioxidutsläpp till 2025, 

inbegripet en gradvis ökning av 

minimiandelen utsläppsfria fordon. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/5 

Ändringsförslag  5 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0290/2017 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

Vägtransporter i Europeiska unionen 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet anser att 

bilpooler och samåkning är viktiga resurser 

för en hållbar utveckling av förbindelser i 

EU:s yttersta randområden, bergsregioner 

och landsbygdsområden. Parlamentet 

uppmanar kommissionen, medlemsstaterna 

och de lokala myndigheterna att främja 

framväxten av samarbetsbaserade 

affärsmodeller inom detta område. 

44. Europaparlamentet anser att 

bilpooler och samåkning är viktiga resurser 

för en hållbar utveckling av förbindelser , 

bl.a. i EU:s yttersta randområden, 

bergsregioner och landsbygdsområden. 

Parlamentet uppmanar kommissionen, 

medlemsstaterna och de lokala 

myndigheterna att främja framväxten av 

samarbetsbaserade affärsmodeller inom 

detta område. 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0290/6 

Ändringsförslag  6 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0290/2017 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

Vägtransporter i Europeiska unionen 

Förslag till resolution 

Punkt 48 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att, i 

syfte att minska koldioxidutsläppen inom 

vägtransportsektorn, påskynda övergången 

från traditionella fossilbränsledrivna 

vägfordon till hållbara eldrivna fordon, 

t.ex. fordon som använder 

vätgasbränsleceller. 

(Berör inte den svenska versionen.)   

Or. en 

 

 


