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6.12.2018 A8-0409/105 

Tarkistus  105 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite – I osa – taulukko – Liikenne – Erityistavoitteet – rivi 2 

 

 

Komission teksti 

Alat Erityistavoitteet Indikaattorit 

Liikenne 

 

 

 

 

 

Tehokkaat ja 

yhteenliitetyt verkot ja 

infrastruktuuri 

älykkäälle, kestävälle, 

osallistavalle, 

turvalliselle ja turvatulle 

liikkuvuudelle 

Verkkojen Eurooppa -välineen tuella 

käsiteltyjen rajat ylittävien ja puuttuvien 

yhteyksien lukumäärä (mukaan lukien 

TEN-T-ydinverkon 

kaupunkisolmukohtia, merisatamia, 

sisävesisatamia ja rautatie-

/maantieterminaaleja koskevat toimet) 

Verkkojen Eurooppa -välineestä tuettujen 

liikenteen digitalisaatiota edistävien 

toimien lukumäärä 

Verkkojen Eurooppa -välineen tuella 

rakennettujen tai uudistettujen 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

jakelupisteiden lukumäärä 

Verkkojen Eurooppa -välineestä tuettujen 

liikenteen turvallisuutta edistävien 

toimien lukumäärä 

Sopeuttaminen 

sotilaallisen 
liikkuvuuden 

vaatimuksiin 

Niiden liikenneinfrastruktuurin 

osatekijöiden lukumäärä, joita on 

mukautettu sotilaallisen liikkuvuuden 

tarpeisiin vastaamiseksi 

 

Tarkistus 

Alat Erityistavoitteet Indikaattorit 

Liikenne 

 

 

Tehokkaat ja 

Verkkojen Eurooppa -välineen tuella 

käsiteltyjen rajat ylittävien ja puuttuvien 
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yhteenliitetyt verkot ja 

infrastruktuuri 

älykkäälle, kestävälle, 

osallistavalle, 

turvalliselle ja turvatulle 

liikkuvuudelle 

yhteyksien lukumäärä (mukaan lukien 

TEN-T-ydinverkon 

kaupunkisolmukohtia, merisatamia, 

sisävesisatamia ja rautatie-

/maantieterminaaleja koskevat toimet) 

Verkkojen Eurooppa -välineestä tuettujen 

liikenteen digitalisaatiota edistävien 

toimien lukumäärä 

Verkkojen Eurooppa -välineen tuella 

rakennettujen tai uudistettujen 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

jakelupisteiden lukumäärä 

Verkkojen Eurooppa -välineestä tuettujen 

liikenteen turvallisuutta edistävien 

toimien lukumäärä 

Mukauttaminen 

puolustuksellisen 
liikkuvuuden 

vaatimuksiin 

Niiden liikenneinfrastruktuurin 

osatekijöiden lukumäärä, joita on 

mukautettu sotilaallisen liikkuvuuden 

tarpeisiin vastaamiseksi 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Tarkistus  106 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite – I osa – taulukko – Liikenne – Erityistavoitteet – rivi 2, sarake 3 

 

 

Komission teksti 

Alat Erityistavoitteet Indikaattorit 

Liikenne 

 

 

 

 

 

Tehokkaat ja 

yhteenliitetyt verkot ja 

infrastruktuuri 

älykkäälle, kestävälle, 

osallistavalle, 

turvalliselle ja turvatulle 

liikkuvuudelle 

Verkkojen Eurooppa -välineen tuella 

käsiteltyjen rajat ylittävien ja puuttuvien 

yhteyksien lukumäärä (mukaan lukien 

TEN-T-ydinverkon 

kaupunkisolmukohtia, merisatamia, 

sisävesisatamia ja rautatie-

/maantieterminaaleja koskevat toimet) 

Verkkojen Eurooppa -välineestä tuettujen 

liikenteen digitalisaatiota edistävien 

toimien lukumäärä 

Verkkojen Eurooppa -välineen tuella 

rakennettujen tai uudistettujen 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

jakelupisteiden lukumäärä 

Verkkojen Eurooppa -välineestä tuettujen 

liikenteen turvallisuutta edistävien 

toimien lukumäärä 

Sopeuttaminen 

sotilaallisen 

liikkuvuuden 

vaatimuksiin 

Niiden liikenneinfrastruktuurin 

osatekijöiden lukumäärä, joita on 

mukautettu sotilaallisen liikkuvuuden 

tarpeisiin vastaamiseksi 
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Tarkistus 

Alat Erityistavoitteet Indikaattorit 

Liikenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehokkaat ja 

yhteenliitetyt verkot ja 

infrastruktuuri 

älykkäälle, kestävälle, 

osallistavalle, 

turvalliselle ja turvatulle 

liikkuvuudelle 

Verkkojen Eurooppa -välineen tuella 

käsiteltyjen rajat ylittävien ja puuttuvien 

yhteyksien lukumäärä (mukaan lukien 

TEN-T-ydinverkon 

kaupunkisolmukohtia, merisatamia, 

sisävesisatamia ja rautatie-

/maantieterminaaleja koskevat toimet) 

Verkkojen Eurooppa -välineestä tuettujen 

liikenteen digitalisaatiota edistävien 

toimien lukumäärä 

Verkkojen Eurooppa -välineen tuella 

rakennettujen tai uudistettujen 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

jakelupisteiden lukumäärä 

Verkkojen Eurooppa -välineestä tuettujen 

liikenteen turvallisuutta edistävien 

toimien lukumäärä 

Sopeuttaminen 

sotilaallisen 

liikkuvuuden 

vaatimuksiin 

Niiden liikenneinfrastruktuurin 

osatekijöiden lukumäärä, joita on 

mukautettu puolustuksellisen 

liikkuvuuden tarpeisiin vastaamiseksi 

Or. en 

 

 


