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6.12.2018 A8-0409/79 

Predlog spremembe  79 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis (Neoklis 

Sylikiotis), Sabine Lösing, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Eleonora 

Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia 

Sakorafa, Rina Ronja Kari, Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del I – preglednica – Promet – specifični cilji, druga vrstica – stolpca 2 in 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Sektorji Specifični cilji Kazalniki 

Promet Učinkovita in medsebojno 

povezana omrežja ter 

infrastruktura za pametno, 

trajnostno, vključujočo, varno in 

varovano mobilnost 

Število čezmejnih in manjkajočih 

povezav, ki jih obravnava podpora 

IPE (vključno z ukrepi v zvezi z 

urbanimi vozlišči, pomorskimi 

pristanišči, pristanišči na celinskih 

plovnih poteh in železniško-

cestnimi terminali jedrnega 

omrežja TEN-T) 

Število ukrepov, ki jih podpira 

IPE, ki prispevajo k digitalizaciji 

prometa 

Število točk za oskrbo z 

alternativnimi gorivi za vozila, 

zgrajenih ali nadgrajenih s 

podporo IPE 

Število ukrepov, ki jih podpira 

IPE, ki prispevajo k varnosti 

prometa 

Prilagajanje zahtevam za 

vojaško mobilnost 

Število komponent prometne 

infrastrukture, prilagojenih za 

izpolnjevanje zahtev za vojaško 

mobilnost 
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Predlog spremembe 

Sektorji Specifični cilji Kazalniki 

Promet Učinkovita in medsebojno 

povezana omrežja ter 

infrastruktura za pametno, 

trajnostno, vključujočo, varno 

in varovano mobilnost 

Število čezmejnih in manjkajočih 

povezav, ki jih obravnava podpora 

IPE (vključno z ukrepi v zvezi z 

urbanimi vozlišči, pomorskimi 

pristanišči, pristanišči na celinskih 

plovnih poteh in železniško-

cestnimi terminali jedrnega omrežja 

TEN-T) 

 Število ukrepov, ki jih podpira IPE, 

ki prispevajo k digitalizaciji 

prometa 

 Število točk za oskrbo z 

alternativnimi gorivi za vozila, 

zgrajenih ali nadgrajenih s podporo 

IPE 

 Število ukrepov, ki jih podpira IPE, 

ki prispevajo k varnosti prometa 

črtano črtano 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Xxx xxx 

Or. en 



 

AM\1171636SL.docx  PE631.579v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.12.2018 A8-0409/80 

Predlog spremembe  80 

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

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del I – preglednica – Energetika– specifični cilji, tretja vrstica – kazalniki, 

vrstica 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Sektorji Specifični cilji Kazalniki 

...   

Energetika Prispevek k medsebojni 

povezljivosti in povezovanju 

trgov 

Število ukrepov IPE, ki prispevajo 

k projektom za medsebojno 

povezavo omrežij držav članic in 

odpravljanju notranjih omejitev 

Zanesljivost oskrbe z energijo Število ukrepov IPE, ki prispevajo 

k projektom za zagotavljanje 

odpornega plinskega omrežja 

Število ukrepov, ki jih podpira 

IPE in prispevajo k digitaliziranim 

in pametnejšim omrežjem ter večji 

zmogljivosti shranjevanja energije 

Trajnostni razvoj z 

omogočanjem razogljičenja 

Število ukrepov IPE, ki prispevajo 

k projektom za večji prodor 

obnovljivih virov energije v 

energetske sisteme 

Število ukrepov IPE, ki prispevajo 

k čezmejnemu sodelovanju na 

področju obnovljivih virov 

energije 
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Predlog spremembe 

Sektorji Specifični cilji Kazalniki 

...   

Energetika Prispevek k medsebojni 

povezljivosti in povezovanju 

trgov 

Prispevek k medsebojni 

povezljivosti in povezovanju trgov 

Zanesljivost oskrbe z energijo Število ukrepov IPE, ki prispevajo 

k projektom za zagotavljanje 

odpornega plinskega omrežja 

Število ukrepov, ki jih podpira IPE 

in prispevajo k digitaliziranim in 

pametnejšim omrežjem ter večji 

zmogljivosti shranjevanja energije 

Trajnostni razvoj z 

omogočanjem razogljičenja 

Število ukrepov IPE, ki prispevajo 

k projektom za večji prodor 

obnovljivih virov energije v 

energetske sisteme 

Število ukrepov IPE, ki prispevajo 

k čezmejnemu sodelovanju na 

področju obnovljivih virov energije 

Število ukrepov IPE, ki prispevajo 

k izvajanju načela „energijska 

učinkovitost na prvem mestu“ 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/81 

Predlog spremembe  81 

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

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Estefanía 

Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del III – preglednica – Koridor jedrnega omrežja „Sredozemlje“ – 

Predhodno določeni odseki – Čezmejni – seznam – prva vrstica 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Koridor jedrnega omrežja „Sredozemlje“ 

...  

Predhodno 

določeni 

odseki 

Čezmejni Lyon–Torino: bazni predor in 

dovozne poti 

Železnica 

Nice–Ventimiglia 

Trieste–Divača 

Ljubljana–Zagreb 

Zagreb–Budapest 

Budapest–Miskolc–ukrajinska 

meja 

Lendava–Letenye Cesta 

Vásárosnamény–ukrajinska meja 

Manjkajoče 

povezave 

Perpignan–Montpellier Železnica 

Koper–Divača 

Rijeka–Zagreb 

Milano–Cremona–Mantova 

Porto Levante/Venezia – 

Ravenna/Trieste 

Celinske 

plovne poti 
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Predlog spremembe 

Koridor jedrnega omrežja „Sredozemlje“ 

...  

Predhodno 

določeni 

odseki 

razdelki 

Čezmejni črtano Železnica 

Nica–Ventimiglia 

Trst–Divača 

Ljubljana–Zagreb 

Zagreb–Budimpešta 

Budimpešta–Miskolc–ukrajinska 

meja 

Lendava–Letenye Cesta 

Vásárosnamény–ukrajinska meja 

Manjkajoče 

povezave 

Perpignan–Montpellier Železnica 

Koper–Divača 

Reka–Zagreb 

Milano–Cremona–Mantova 

Porto Levante/Benetke – 

Ravenna/Trst 

Celinske 

plovne poti 

 

Or. en 

 

 


