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6.12.2018 A8-0409/105 

Изменение  105 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Приложение I – част I – таблица – Транспорт – Конкретни цели – ред 2 

 

Текст, предложен от Комисията 

Сектори Конкретни цели Показатели 

Транспорт Ефикасни и 

взаимосвързани мрежи 

и инфраструктура за 

интелигентна, 

устойчива, безопасна и 

приобщаваща 

мобилност 

Брой трансгранични и липсващи 

връзки, по които са предприети 

действия с подкрепата на МСЕ 

(включително действия, свързани с 

градски възли, морски пристанища, 

вътрешноводни пристанища и 

железопътно-автомобилни терминали 

на основната мрежа на TEN-T) 

Брой подкрепени от МСЕ действия, 

допринасящи за цифровизацията на 

транспорта 

Брой пунктове за доставка на 

алтернативни горива, построени или 

модернизирани с подкрепата на МСЕ 

Брой подкрепени от МСЕ действия, 

допринасящи за безопасността на 

транспорта 

Привеждане в 

съответствие с 

изискванията за военна 

мобилност 

Брой компоненти на транспортната 

инфраструктура, адаптирани към 

изискванията за военна мобилност 

 

Изменение 

Сектори Конкретни цели Показатели 

Транспорт Ефикасни и 

взаимосвързани мрежи 

и инфраструктура за 

Брой трансгранични и липсващи 

връзки, по които са предприети 

действия с подкрепата на МСЕ 
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интелигентна, 

устойчива, безопасна и 

приобщаваща 

мобилност 

(включително действия, свързани с 

градски възли, морски пристанища, 

вътрешноводни пристанища и 

железопътно-автомобилни терминали 

на основната мрежа на TEN-T) 

Брой подкрепени от МСЕ действия, 

допринасящи за цифровизацията на 

транспорта 

Брой пунктове за доставка на 

алтернативни горива, построени или 

модернизирани с подкрепата на МСЕ 

Брой подкрепени от МСЕ действия, 

допринасящи за безопасността на 

транспорта 

Привеждане в 

съответствие с 

изискванията за 

мобилност в областта 

на отбраната 

Брой компоненти на транспортната 

инфраструктура, адаптирани към 

изискванията за военна мобилност 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Изменение  106 

Анджело Чока 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

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

Предложение за регламент 

Приложение I – част I – таблица – Транспорт – Конкретни цели – ред 2, колона 3 

 

Текст, предложен от Комисията 

Сектори Конкретни цели Показатели 

Транспорт Ефикасни и 

взаимосвързани мрежи 

и инфраструктура за 

интелигентна, 

устойчива, безопасна и 

приобщаваща 

мобилност 

Брой трансгранични и липсващи 

връзки, по които са предприети 

действия с подкрепата на МСЕ 

(включително действия, свързани с 

градски възли, морски пристанища, 

вътрешноводни пристанища и 

железопътно-автомобилни терминали 

на основната мрежа на TEN-T) 

Брой подкрепени от МСЕ действия, 

допринасящи за цифровизацията на 

транспорта 

Брой пунктове за доставка на 

алтернативни горива, построени или 

модернизирани с подкрепата на МСЕ 

Брой подкрепени от МСЕ действия, 

допринасящи за безопасността на 

транспорта 

Привеждане в 

съответствие с 

изискванията за военна 

мобилност 

Брой компоненти на транспортната 

инфраструктура, адаптирани към 

изискванията за военна мобилност 
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Изменение 

Сектори Конкретни цели Показатели 

Транспорт Ефикасни и 

взаимосвързани мрежи 

и инфраструктура за 

интелигентна, 

устойчива, безопасна и 

приобщаваща 

мобилност 

Брой трансгранични и липсващи 

връзки, по които са предприети 

действия с подкрепата на МСЕ 

(включително действия, свързани с 

градски възли, морски пристанища, 

вътрешноводни пристанища и 

железопътно-автомобилни терминали 

на основната мрежа на TEN-T) 

Брой подкрепени от МСЕ действия, 

допринасящи за цифровизацията на 

транспорта 

Брой пунктове за доставка на 

алтернативни горива, построени или 

модернизирани с подкрепата на МСЕ 

Брой подкрепени от МСЕ действия, 

допринасящи за безопасността на 

транспорта 

Привеждане в 

съответствие с 

изискванията за военна 

мобилност 

Брой компоненти на транспортната 

инфраструктура, адаптирани към 

изискванията за мобилност в 

областта на отбраната 

Or. en 

 

 


