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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0409/105 

Muudatusettepanek  105 

Angelo Ciocca 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Euroopa ühendamise rahastu loomine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – tabel – Transport – Erieesmärgid – rida 2 

 

 

Komisjoni ettepanek 

Sektorid Erieesmärgid Näitajad 

Transport 

 

 

 

 

 

Tõhusad ja omavahel 

ühendatud võrgud ja 

taristu aruka, säästva, 

kaasava, ohutu ja 

turvalise liikuvuse 

tagamiseks 

Nende piiriüleste ja puuduvate lõikude 

arv, mida toetatakse Euroopa ühendamise 

rahastust (sh TEN-T põhivõrku kuuluvate 

linna transpordisõlmedega, mere-ja 

sisemaasadamatega ning raudtee-

/maanteeterminalidega seotud meetmed) 

Nende Euroopa ühendamise rahastust 

toetatavate meetmete arv, mis aitavad 

transporti digiteerida 

Euroopa ühendamise rahastu toetusel 

ehitatavate või ajakohastatavate 

alternatiivkütuse tanklate arv 

Nende Euroopa ühendamise rahastust 

toetatavate meetmete arv, mis aitavad 

kaasa transpordi ohutuse suurendamisele 

Kohandamine 

sõjaväelise liikuvuse 

nõuetele 

Selliste transporditaristu osade arv, mis 

on kohandatud sõjalise liikuvuse nõuetele 

vastavaks 

 

Muudatusettepanek 

Sektorid Erieesmärgid Näitajad 

Transport 

 

 

 

 

 

Tõhusad ja omavahel 

ühendatud võrgud ja 

taristu aruka, säästva, 

kaasava, ohutu ja 

Nende piiriüleste ja puuduvate lõikude 

arv, mida toetatakse Euroopa ühendamise 

rahastust (sh TEN-T põhivõrku kuuluvate 

linna transpordisõlmedega, mere-ja 

sisemaasadamatega ning raudtee-
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turvalise liikuvuse 

tagamiseks 

/maanteeterminalidega seotud meetmed) 

Nende Euroopa ühendamise rahastust 

toetatavate meetmete arv, mis aitavad 

transporti digiteerida 

Euroopa ühendamise rahastu toetusel 

ehitatavate või ajakohastatavate 

alternatiivkütuse tanklate arv 

Nende Euroopa ühendamise rahastust 

toetatavate meetmete arv, mis aitavad 

kaasa transpordi ohutuse suurendamisele 

Kohandamine 

kaitseotstarbelise 
liikuvuse nõuetele 

Selliste transporditaristu osade arv, mis 

on kohandatud sõjalise liikuvuse nõuetele 

vastavaks 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0409/106 

Muudatusettepanek  106 

Angelo Ciocca 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Euroopa ühendamise rahastu loomine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – tabel – Transport – Erieesmärgid – rida 2 – veerg 3 

 

 

Komisjoni ettepanek 

Sektorid Erieesmärgid Näitajad 

Transport 

 

 

 

 

 

Tõhusad ja omavahel 

ühendatud võrgud ja 

taristu aruka, säästva, 

kaasava, ohutu ja 

turvalise liikuvuse 

tagamiseks 

Nende piiriüleste ja puuduvate lõikude 

arv, mida toetatakse Euroopa ühendamise 

rahastust (sh TEN-T põhivõrku kuuluvate 

linna transpordisõlmedega, mere-ja 

sisemaasadamatega ning raudtee-

/maanteeterminalidega seotud meetmed) 

Nende Euroopa ühendamise rahastust 

toetatavate meetmete arv, mis aitavad 

transporti digiteerida 

Euroopa ühendamise rahastu toetusel 

ehitatavate või ajakohastatavate 

alternatiivkütuse tanklate arv 

Nende Euroopa ühendamise rahastust 

toetatavate meetmete arv, mis aitavad 

kaasa transpordi ohutuse suurendamisele 

Kohandamine 

sõjaväelise liikuvuse 

nõuetele 

Selliste transporditaristu osade arv, mis 

on kohandatud sõjalise liikuvuse nõuetele 

vastavaks 
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Muudatusettepanek 

Sektorid Erieesmärgid Näitajad 

Transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tõhusad ja omavahel 

ühendatud võrgud ja 

taristu aruka, säästva, 

kaasava, ohutu ja 

turvalise liikuvuse 

tagamiseks 

Nende piiriüleste ja puuduvate lõikude 

arv, mida toetatakse Euroopa ühendamise 

rahastust (sh TEN-T põhivõrku kuuluvate 

linna transpordisõlmedega, mere-ja 

sisemaasadamatega ning raudtee-

/maanteeterminalidega seotud meetmed) 

Nende Euroopa ühendamise rahastust 

toetatavate meetmete arv, mis aitavad 

transporti digiteerida 

Euroopa ühendamise rahastu toetusel 

ehitatavate või ajakohastatavate 

alternatiivkütuse tanklate arv 

Nende Euroopa ühendamise rahastust 

toetatavate meetmete arv, mis aitavad 

kaasa transpordi ohutuse suurendamisele 

Kohandamine 

sõjaväelise liikuvuse 

nõuetele 

Selliste transporditaristu osade arv, mis 

on kohandatud kaitseotstarbelise 

liikuvuse nõuetele vastavaks 

Or. en 

 

 


