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7.12.2018 A8-0409/55 

Poprawka  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Celem instrumentu „Łącząc 

Europę” („program”) jest przyspieszenie 

inwestycji w dziedzinie sieci 

transeuropejskich i pozyskanie funduszy 

zarówno z sektora publicznego, jak 

i prywatnego, przy jednoczesnym 

zwiększeniu pewności prawa 

i poszanowaniu zasady neutralności 

technologicznej. Program ten powinien 

umożliwić pełne wykorzystanie synergii 

między sektorami transportu, energii 

i technologii cyfrowych, co zwiększy 

skuteczność działań unijnych i pozwoli na 

optymalizację kosztów ich realizacji. 

(2) Celem instrumentu „Łącząc Europę” 

(„program”) jest przyspieszenie inwestycji 

w dziedzinie sieci transeuropejskich i 

pozyskanie funduszy zarówno z sektora 

publicznego, jak i prywatnego, przy 

jednoczesnym zwiększeniu pewności 

prawa. Program ten powinien umożliwić 

pełne wykorzystanie synergii między 

sektorami transportu, energii i technologii 

cyfrowych, co zwiększy skuteczność 

działań unijnych i pozwoli na 

optymalizację kosztów ich realizacji. 

__________________ __________________ 

18 COM(2018) 321, s. 13. 18 COM(2018) 321, s. 13. 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Poprawka  56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4)  Odzwierciedlając znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu, zgodnie 

z zobowiązaniami UE na rzecz realizacji 

porozumienia paryskiego, oraz dając wyraz 

zaangażowaniu na rzecz celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, w niniejszym 

rozporządzeniu należy uwzględnić 

działania w dziedzinie klimatu 

i doprowadzić do tego, aby wydatki na 

wsparcie realizacji celów klimatycznych 

osiągnęły docelową wartość 25 % w skali 

budżetu UE18. Oczekuje się, że 60 % 

całkowitej puli środków finansowych 

programu zostanie przeznaczone na 

działania objęte programem przyczyniające 

się do realizacji celów klimatycznych, na 

podstawie –między innymi – następujących 

„wskaźników z Rio”: i) 100 % dla 

wydatków dotyczących infrastruktury 

kolejowej, paliw alternatywnych, czystego 

transportu miejskiego, przesyłu energii, 

magazynowania energii elektrycznej, 

inteligentnych sieci, transportu CO2 oraz 

energii odnawialnej; ii) 40 % dla 

wydatków dotyczących śródlądowych dróg 

wodnych i transportu multimodalnego, jak 

również infrastruktury gazowej – jeżeli 

(4) Odzwierciedlając znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu, zgodnie 

z zobowiązaniami UE na rzecz realizacji 

porozumienia paryskiego, oraz dając wyraz 

zaangażowaniu na rzecz 17 celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, w niniejszym 

rozporządzeniu należy uwzględnić 

działania w dziedzinie klimatu 

i doprowadzić do tego, aby wydatki na 

wsparcie realizacji celów klimatycznych 

osiągnęły docelową wartość 25% w skali 

budżetu UE. Oczekuje się, że co najmniej 

70 % całkowitej puli środków finansowych 

programu zostanie przeznaczone na 

działania objęte programem przyczyniające 

się do realizacji celów klimatycznych, na 

podstawie – między innymi – 

następujących „wskaźników z Rio”: i) 

100 % w związku z wydatkami 

dotyczącymi infrastruktury kolejowej, 

mobilności bezemisyjnej, 

zdekarbonizowanego transportu 

miejskiego, przesyłu energii, 

magazynowania energii elektrycznej, 

efektywności energetycznej, 

inteligentnych sieci oraz energii 

odnawialnej; ii) 40 % dla wydatków 
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umożliwia się zwiększone wykorzystanie 

wodoru lub biometanu jako odnawialnego 

źródła energii. Odpowiednie działania 

zostaną określone w trakcie 

przygotowywania i realizacji programu, 

a także poddane ponownej ocenie 

w kontekście odpowiednich ocen 

i przeglądów. Aby zapobiec sytuacji, 

w której infrastruktura jest narażona na 

potencjalne długoterminowe skutki zmiany 

klimatu oraz aby zapewnić uwzględnienie 

kosztów emisji gazów cieplarnianych 

powstałych w wyniku realizacji projektu 

w ramach oceny ekonomicznej projektu, 

projekty wspierane za pomocą programu 

powinny, w stosownych przypadkach, 

podlegać mechanizmowi uodparniania na 

klimat zgodnie z wytycznymi, które 

powinny zostać opracowane przez Komisję 

w sposób spójny z wytycznymi 

opracowanymi dla innych programów 

unijnych. 

dotyczących zrównoważonych, 

żeglownych śródlądowych dróg wodnych i 

infrastruktury transportu multimodalnego i 

ładowania, odnawialnego wodoru, jeżeli 

jest zgodny z celami klimatycznymi i 

umożliwia wymierne odejście od paliw 

kopalnych. Odpowiednie działania zostaną 

określone w trakcie przygotowywania 

i realizacji programu, a także poddane 

ponownej ocenie w kontekście 

odpowiednich ocen i przeglądów. Aby 

zapobiec sytuacji, w której infrastruktura 

jest narażona na potencjalne 

długoterminowe skutki zmiany klimatu 

oraz aby zapewnić uwzględnienie kosztów 

emisji gazów cieplarnianych powstałych 

w wyniku realizacji projektu w ramach 

oceny ekonomicznej projektu, projekty 

wspierane za pomocą programu powinny, 

w stosownych przypadkach, podlegać 

mechanizmowi uodparniania na klimat 

zgodnie z wytycznymi, które powinny 

zostać opracowane przez Komisję 

w sposób spójny z wytycznymi 

opracowanymi dla innych programów 

unijnych. Zgodnie z celami i 

zobowiązaniami Unii dotyczącymi 

ograniczenia wpływu zmian klimatu 

program sprzyja przechodzeniu na 

bardziej zrównoważone środki transportu, 

takie jak kolej, czysty transport miejski, 

transport morski i żegluga śródlądowa.   

_____________________ ____________________ 

18 COM(2018) 321, s. 13. 18 COM(2018) 321, s. 13. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Poprawka  57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Aby osiągnąć cele określone 

w wytycznych TEN-T, konieczne jest 

wsparcie w pierwszej kolejności połączeń 

transgranicznych oraz brakujących 

połączeń, a także zapewnienie, 

w stosownych przypadkach, zgodności 

wspieranych działań z planami prac 

dotyczącymi korytarzy ustanowionymi 

zgodnie z art. 47 rozporządzenia (UE) 

nr 1315/2013 oraz z ogólnym procesem 

rozwoju sieci pod względem wydajności 

i interoperacyjności. 

(8) Aby osiągnąć cele określone w 

wytycznych TEN-T, konieczne jest 

wsparcie w pierwszej kolejności połączeń 

transgranicznych oraz brakujących 

połączeń, a także zapewnienie, w 

stosownych przypadkach, zgodności 

wspieranych działań z planami prac 

dotyczącymi korytarzy ustanowionymi 

zgodnie z art. 47 rozporządzenia (UE) nr 

1315/2013 oraz z ogólnym procesem 

rozwoju sieci pod względem wydajności i 

interoperacyjności, włącznie z planami 

dotyczącymi europejskich ścieżek 

rowerowych. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Poprawka  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W następstwie wspólnego 

komunikatu w sprawie poprawy 

mobilności wojskowej w Unii Europejskiej 

z listopada 2017 r.24, w planie działania na 

rzecz mobilności wojskowej – przyjętym 

w dniu 28 marca 2018 r. przez Komisję 

i Wysokiego Przedstawiciela Unii do 

Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa25 – podkreślono, iż 

polityka w zakresie infrastruktury 

transportowej stanowi okazję do 

zwiększenia efektów synergii między 

potrzebami w zakresie obronności 

a transeuropejską siecią transportową 

(TEN-T). W planie działania wskazano, że 

do połowy 2018 r. Rada proszona jest 

o przeanalizowanie i zatwierdzenie 

wymogów wojskowych w odniesieniu do 

infrastruktury transportowej oraz że 

do 2019 r. służby Komisji określą części 

transeuropejskiej sieci transportowej 

odpowiednie dla transportu wojskowego, 

z uwzględnieniem koniecznej 

modernizacji istniejącej infrastruktury. 

Finansowanie przez Unię realizacji 

projektów podwójnego zastosowania 

powinno odbywać się za pośrednictwem 

skreśla się 
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programu w oparciu o szczegółowe 

programy prac określające stosowne 

wymogi ustalone w kontekście planu 

działania. 

______________  

24 JOIN(2017) 41.  

25 JOIN(2018) 5.  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Poprawka  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) W rozporządzeniu (UE) nr XXX 

[przekształcenie w sprawie zarządzania 

unią energetyczną] podkreślono 

konieczność stosowania przez państwa 

członkowskie zasady „efektywność 

energetyczna przede wszystkim”, co 

oznacza, że przed podjęciem decyzji 

dotyczących planowania, polityki i 

inwestycji należy przeanalizować, czy 

racjonalne pod względem kosztów, a także 

pod względem technicznym, 

ekonomicznym i ekologicznym 

alternatywne rozwiązania w dziedzinie 

efektywności energetycznej mogą w 

całości lub w części zastąpić środki 

przewidziane w planowaniu, polityce i 

inwestycjach, nie uniemożliwiając jednak 

osiągnięcia celów tych decyzji. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Poprawka  60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Innowacyjne technologie 

infrastrukturalne, które umożliwiają 

przejście na niskoemisyjne systemy 

energetyczne i transportowe oraz 

zwiększają bezpieczeństwo dostaw, są 

niezbędne w świetle unijnej agendy 

dekarbonizacji. W szczególności w swoim 

komunikacie z dnia 23 listopada 2017 r. pt. 

„Komunikat w sprawie rozwoju sieci 

energetycznych w Europie”28 Komisja 

podkreśliła, że rola energii elektrycznej, 

w przypadku gdy energia ze źródeł 

odnawialnych będzie stanowić połowę 

produkcji energii elektrycznej do 2030 r., 

będzie w coraz większym stopniu 

powodować obniżenie emisyjności 

sektorów dotychczas zdominowanych 

przez paliwa kopalne – na przykład 

transportu, przemysłu oraz sektora 

ogrzewania i chłodzenia – oraz że 

w związku z tym priorytetem w ramach 

polityki transeuropejskiej infrastruktury 

energetycznej należy w coraz większym 

stopniu kłaść nacisk na 

elektroenergetyczne połączenia 

międzysystemowe, magazynowanie energii 

elektrycznej i projekty inteligentnych sieci. 

W celu wspierania realizacji unijnych 

(20) Innowacyjne technologie 

infrastrukturalne, które umożliwiają 

przejście na zrównoważone niskoemisyjne 

systemy energetyczne i transportowe oraz 

zwiększają bezpieczeństwo dostaw, są 

niezbędne w świetle unijnej agendy 

dekarbonizacji. W szczególności w swoim 

komunikacie z dnia 23 listopada 2017 r. pt. 

„Komunikat w sprawie rozwoju sieci 

energetycznych w Europie”28 Komisja 

podkreśliła, że rola energii elektrycznej, 

w przypadku gdy energia ze źródeł 

odnawialnych będzie stanowić połowę 

produkcji energii elektrycznej do 2030 r., 

będzie w coraz większym stopniu 

powodować obniżenie emisyjności 

sektorów dotychczas zdominowanych 

przez paliwa kopalne – na przykład 

transportu, przemysłu oraz sektora 

ogrzewania i chłodzenia – oraz że 

w związku z tym priorytetem w ramach 

polityki transeuropejskiej infrastruktury 

energetycznej należy kłaść nacisk na 

elektroenergetyczne połączenia 

międzysystemowe, magazynowanie energii 

elektrycznej i projekty inteligentnych sieci. 

W celu wspierania realizacji unijnych 

celów w zakresie dekarbonizacji należy 
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celów w zakresie dekarbonizacji należy 

odpowiednio uwzględnić i priorytetowo 

traktować technologie i projekty 

przyczyniające się do przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną. Komisja będzie 

dążyć do zwiększenia liczby projektów 

w zakresie transgranicznych inteligentnych 

sieci, innowacyjnych technologii 

magazynowania oraz przesyłu dwutlenku 

węgla, przeznaczonych do objęcia 

wsparciem w ramach programu. 

odpowiednio uwzględnić i priorytetowo 

traktować technologie i projekty 

przyczyniające się do przejścia na 

zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną. 

Komisja powinna dążyć do zwiększenia 

liczby projektów w zakresie 

transgranicznych inteligentnych sieci oraz 

innowacyjnych technologii 

magazynowania, przeznaczonych do 

objęcia wsparciem w ramach programu. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017) 718. 28 COM(2017) 718. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Poprawka  61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej zapewnia ramy dla 

określania krajowych priorytetów 

w zakresie reform oraz monitorowania ich 

realizacji. W celu wspierania tych 

priorytetów państwa członkowskie 

opracowują krajowe wieloletnie strategie 

inwestycyjne. Strategie te powinny być 

przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 

programami reform jako sposób na 

określenie i skoordynowanie 

priorytetowych projektów inwestycyjnych, 

które mają być wspierane ze środków 

krajowych lub unijnych. Mają również 

pomóc w wykorzystywaniu unijnego 

finansowania w spójny sposób oraz 

maksymalizowaniu wartości dodanej 

wsparcia finansowego, otrzymywanego 

w szczególności za pośrednictwem, 

w stosownych przypadkach, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) i Funduszu 

Spójności, Europejskiego Instrumentu 

Stabilizacji Inwestycji, Funduszu 

InvestEU oraz instrumentu „Łącząc 

Europę”. Wsparcie finansowe powinno 

skreśla się 
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również być wykorzystywane, 

w stosownych przypadkach, w sposób 

zgodny z unijnymi i krajowymi planami 

w zakresie energii i klimatu. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Poprawka  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – litera n 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) „prace studyjne” oznaczają działania 

niezbędne do przygotowania realizacji 

projektu, takie jak analizy 

przygotowawcze, tworzenie map 

infrastruktury, studia wykonalności, 

analizy oceniające, testy i analizy 

zatwierdzające, w tym w formie 

oprogramowania, oraz wszelkie inne środki 

wsparcia technicznego, w tym wstępne 

działania zmierzające do zdefiniowania 

i opracowania projektu oraz podjęcia 

decyzji o jego finansowaniu, takie jak 

rozpoznanie danego terenu 

i przygotowanie pakietu finansowego; 

 

n) „prace studyjne” oznaczają działania 

niezbędne do przygotowania realizacji 

projektu, takie jak analizy 

przygotowawcze, tworzenie map 

infrastruktury, studia wykonalności, 

analizy oceniające, testy i analizy 

zatwierdzające, w tym w formie 

oprogramowania, oraz wszelkie inne środki 

wsparcia technicznego, w tym wstępne 

działania zmierzające do zdefiniowania i 

opracowania projektu oraz podjęcia decyzji 

o jego finansowaniu, takie jak rozpoznanie 

danego terenu i przygotowanie pakietu 

finansowego, jak również oceny 

oddziaływania na środowisko i 

strategiczne oceny oddziaływania na 

środowisko oraz prace nad dostępnością 

dla osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej; 

Or. en 
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Poprawka  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Głównym celem programu jest 

rozwój i modernizacja transeuropejskich 

sieci w dziedzinach transportu, energii 

i technologii cyfrowych, a także ułatwianie 

współpracy transgranicznej w dziedzinie 

energii odnawialnej, z uwzględnieniem 

długoterminowych zobowiązań do 

obniżenia emisyjności oraz z naciskiem na 

synergię między sektorami. 

1. Głównym celem programu jest 

rozwój i modernizacja transeuropejskich 

sieci w dziedzinach transportu, energii 

i technologii cyfrowych, a także ułatwianie 

współpracy transgranicznej w dziedzinie 

energii odnawialnej i efektywności 

energetycznej, aby przyczynić się do 

realizacji długoterminowych zobowiązań 

do obniżenia emisyjności, wnieść wkład w 

zrównoważony wzrost sprzyjający 

włączeniu społecznemu i skonsolidować 

spójność terytorialną, społeczną i 

gospodarczą, z naciskiem na pełne 

wykorzystanie synergii między sektorem 

transportu, energetycznym i cyfrowym. 

Or. en 
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Poprawka  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Joao Ferreira, Miguel Viegas, Joao Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a – podpunkt ii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) dostosowanie sieci TEN-T do 

potrzeb w zakresie mobilności wojskowej; 

skreśla się 

Or. en 

 


