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Kommissionens forslag 

Sektorer Specifikke målsætninger Indikatorer 

Transport 

 

 

 

 

 

Effektive og 

sammenkoblede net og 

infrastruktur for 

intelligent, bæredygtig, 

inklusiv og sikker 

mobilitet 

Antallet af grænseoverskridende 

forbindelser og manglende forbindelser, 

der tackles med støtte fra CEF (herunder 

aktioner vedrørende byknudepunkter, 

søhavne, indlandshavne og 

banegodsterminaler i TEN-T-hovednettet) 

Antallet af aktioner, der med støtte fra 

CEF bidrager til digitaliseringen af 

transport 

Antallet af forsyningspunkter med 

alternative brændstoffer, der er bygget 

eller opgraderet med støtte fra CEF 

Antallet af aktioner, der med støtte fra 

CEF bidrager til transportsikkerheden 

Tilpasning til militære 

mobilitetsbehov 

Antallet af infrastrukturkomponenter, der 

er blevet tilpasset for at opfylde militære 

mobilitetsbehov 

 

Ændringsforslag 

Sektorer Specifikke målsætninger Indikatorer 

Transport 

 

 

 

 

 

Effektive og 

sammenkoblede net og 

infrastruktur for 

intelligent, bæredygtig, 

inklusiv og sikker 

Antallet af grænseoverskridende 

forbindelser og manglende forbindelser, 

der tackles med støtte fra CEF (herunder 

aktioner vedrørende byknudepunkter, 

søhavne, indlandshavne og 

banegodsterminaler i TEN-T-hovednettet) 
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mobilitet Antallet af aktioner, der med støtte fra 

CEF bidrager til digitaliseringen af 

transport 

Antallet af forsyningspunkter med 

alternative brændstoffer, der er bygget 

eller opgraderet med støtte fra CEF 

Antallet af aktioner, der med støtte fra 

CEF bidrager til transportsikkerheden 

Tilpasning til 

forsvarsmæssige 
mobilitetsbehov 

Antallet af infrastrukturkomponenter, der 

er blevet tilpasset for at opfylde militære 

mobilitetsbehov 

Or. en 
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Kommissionens forslag 

Sektorer Specifikke målsætninger Indikatorer 

Transport 

 

 

 

 

 

Effektive og 

sammenkoblede net og 

infrastruktur for 

intelligent, bæredygtig, 

inklusiv og sikker 

mobilitet 

Antallet af grænseoverskridende 

forbindelser og manglende forbindelser, 

der tackles med støtte fra CEF (herunder 

aktioner vedrørende byknudepunkter, 

søhavne, indlandshavne og 

banegodsterminaler i TEN-T-hovednettet) 

Antallet af aktioner, der med støtte fra 

CEF bidrager til digitaliseringen af 

transport 

Antallet af forsyningspunkter med 

alternative brændstoffer, der er bygget 

eller opgraderet med støtte fra CEF 

Antallet af aktioner, der med støtte fra 

CEF bidrager til transportsikkerheden 

Tilpasning til militære 

mobilitetsbehov 

Antallet af infrastrukturkomponenter, der 

er blevet tilpasset for at opfylde militære 

mobilitetsbehov 
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Ændringsforslag 

Sektorer Specifikke målsætninger Indikatorer 

Transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektive og 

sammenkoblede net og 

infrastruktur for 

intelligent, bæredygtig, 

inklusiv og sikker 

mobilitet 

Antallet af grænseoverskridende 

forbindelser og manglende forbindelser, 

der tackles med støtte fra CEF (herunder 

aktioner vedrørende byknudepunkter, 

søhavne, indlandshavne og 

banegodsterminaler i TEN-T-hovednettet) 

Antallet af aktioner, der med støtte fra 

CEF bidrager til digitaliseringen af 

transport 

Antallet af forsyningspunkter med 

alternative brændstoffer, der er bygget 

eller opgraderet med støtte fra CEF 

Antallet af aktioner, der med støtte fra 

CEF bidrager til transportsikkerheden 

Tilpasning til militære 

mobilitetsbehov 

Antallet af infrastrukturkomponenter, der 

er blevet tilpasset for at opfylde 

forsvarsmæssige mobilitetsbehov 

Or. en 

 

 


