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6.12.2018 A8-0409/105 

Pozměňovací návrh  105 

Angelo Ciocca 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Příloha – tabulka – Doprava – Specifické cíle – řádek 2 

 

  

Znění navržené Komisí 

Odvětví Specifické cíle Ukazatele 

Doprava: 

 

 

 

 

 

Efektivní a propojené 

sítě a infrastruktura pro 

inteligentní, udržitelnou, 

inkluzivní a bezpečnou a 

zabezpečenou mobilitu 

Počet přeshraničních a chybějících 

spojení řešených s podporou Nástroje pro 

propojení Evropy (včetně opatření 

týkajících se městských uzlů, námořních 

přístavů, vnitrozemských přístavů a 

kombinovaných terminálů železniční a 

silniční dopravy hlavní sítě TEN-T) 

Počet opatření podporovaných z Nástroje 

pro propojení Evropy, které přispívají k 

digitalizaci dopravy 

Počet čerpacích stanic poskytujících 

alternativní paliva, vybudovaných nebo 

modernizovaných s podporou Nástroje 

pro propojení Evropy 

Počet opatření podporovaných z Nástroje 

pro propojení Evropy, které přispívají k 

bezpečnosti dopravy 

Uzpůsobení požadavkům 

vojenské mobility 

Počet součástí dopravní infrastruktury 

přizpůsobených tak, aby vyhovovaly 

požadavkům vojenské mobility 

 

Pozměňovací návrh 

Odvětví Specifické cíle Ukazatele 

Doprava 

 

 

 

Efektivní a propojené 

sítě a infrastruktura pro 

Počet přeshraničních a chybějících 

spojení řešených s podporou Nástroje pro 

propojení Evropy (včetně opatření 
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inteligentní, udržitelnou, 

inkluzivní a bezpečnou a 

zabezpečenou mobilitu 

týkajících se městských uzlů, námořních 

přístavů, vnitrozemských přístavů a 

kombinovaných terminálů železniční a 

silniční dopravy hlavní sítě TEN-T) 

Počet opatření podporovaných z Nástroje 

pro propojení Evropy, které přispívají k 

digitalizaci dopravy 

Počet čerpacích stanic poskytujících 

alternativní paliva, vybudovaných nebo 

modernizovaných s podporou Nástroje 

pro propojení Evropy 

Počet opatření podporovaných z Nástroje 

pro propojení Evropy, které přispívají k 

bezpečnosti dopravy 

Přizpůsobení 

požadavkům obranné 

mobility 

Počet součástí dopravní infrastruktury 

přizpůsobených tak, aby vyhovovaly 

požadavkům vojenské mobility 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Pozměňovací návrh  106 

Angelo Ciocca 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Příloha – tabulka – Doprava – Specifické cíle – řádek 2 – sloupec 3 

 

 

  

Znění navržené Komisí 

Odvětví Specifické cíle Ukazatele 

Doprava: 

 

 

 

 

 

Efektivní a propojené 

sítě a infrastruktura pro 

inteligentní, udržitelnou, 

inkluzivní a bezpečnou a 

zabezpečenou mobilitu 

Počet přeshraničních a chybějících 

spojení řešených s podporou Nástroje pro 

propojení Evropy (včetně opatření 

týkajících se městských uzlů, námořních 

přístavů, vnitrozemských přístavů a 

kombinovaných terminálů železniční a 

silniční dopravy hlavní sítě TEN-T) 

Počet opatření podporovaných z Nástroje 

pro propojení Evropy, které přispívají k 

digitalizaci dopravy 

Počet čerpacích stanic poskytujících 

alternativní paliva, vybudovaných nebo 

modernizovaných s podporou Nástroje 

pro propojení Evropy 

Počet opatření podporovaných z Nástroje 

pro propojení Evropy, které přispívají k 

bezpečnosti dopravy 

Přizpůsobení 

požadavkům vojenské 

mobility 

Počet součástí dopravní infrastruktury 

přizpůsobených tak, aby vyhovovaly 

požadavkům vojenské mobility 
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Pozměňovací návrh 

Odvětví Specifické cíle Ukazatele 

Doprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivní a propojené 

sítě a infrastruktura pro 

inteligentní, udržitelnou, 

inkluzivní a bezpečnou a 

zabezpečenou mobilitu 

Počet přeshraničních a chybějících 

spojení řešených s podporou Nástroje pro 

propojení Evropy (včetně opatření 

týkajících se městských uzlů, námořních 

přístavů, vnitrozemských přístavů a 

kombinovaných terminálů železniční a 

silniční dopravy hlavní sítě TEN-T) 

Počet opatření podporovaných z Nástroje 

pro propojení Evropy, které přispívají k 

digitalizaci dopravy 

Počet čerpacích stanic poskytujících 

alternativní paliva, vybudovaných nebo 

modernizovaných s podporou Nástroje 

pro propojení Evropy 

Počet opatření podporovaných z Nástroje 

pro propojení Evropy, které přispívají k 

bezpečnosti dopravy 

Přizpůsobení 

požadavkům vojenské 

mobility 

Počet součástí dopravní infrastruktury 

přizpůsobených tak, aby vyhovovaly 

požadavkům obranné mobility 

Or. en 

 

 


