
 

AM\1171639HU.docx  PE631.579v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/105 

Módosítás  105 

Angelo Ciocca 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet – I rész – táblázat – Közlekedés – Egyedi célkitűzések – 2 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Ágazatok Egyedi célkitűzések Mutatók 

Közlekedés 

 

 

 

 

 

Hatékony és 

összekapcsolt hálózatok, 

valamint az intelligens, 

fenntartható, inkluzív, 

biztonságos és 

zavartalan mobilitás 

infrastruktúrái 

A CEF keretében támogatott határon 

átnyúló és hiányzó összeköttetések száma 

(beleértve a TEN-T törzshálózat városi 

csomópontjaival, tengeri kikötőivel, 

belvízi kikötőivel és vasúti-közúti 

termináljaival kapcsolatos 

intézkedéseket) 

A CEF keretében támogatott, a 

közlekedés digitalizálásához hozzájáruló 

intézkedések száma 

A CEF támogatásával épített vagy 

korszerűsített alternatív tüzelőanyag-

töltőállomások száma 

A CEF keretében támogatott, a 

közlekedés biztonságához hozzájáruló 

intézkedések száma 

Hozzáigazítás a katonai 

mobilitási 

követelményekhez 

A katonai mobilitási követelményekhez 

hozzáigazított közlekedési infrastruktúra-

elemek száma 

 

Módosítás 

Ágazatok Egyedi célkitűzések Mutatók 

Közlekedés 

 

 

 

 

Hatékony és 

összekapcsolt hálózatok, 

valamint az intelligens, 

A CEF keretében támogatott határon 

átnyúló és hiányzó összeköttetések száma 

(beleértve a TEN-T törzshálózat városi 

csomópontjaival, tengeri kikötőivel, 
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 fenntartható, inkluzív, 

biztonságos és 

zavartalan mobilitás 

infrastruktúrái 

belvízi kikötőivel és vasúti-közúti 

termináljaival kapcsolatos 

intézkedéseket) 

A CEF keretében támogatott, a 

közlekedés digitalizálásához hozzájáruló 

intézkedések száma 

A CEF támogatásával épített vagy 

korszerűsített alternatív tüzelőanyag-

töltőállomások száma 

A CEF keretében támogatott, a 

közlekedés biztonságához hozzájáruló 

intézkedések száma 

Hozzáigazítás a védelmi 

mobilitási 

követelményekhez 

A katonai mobilitási követelményekhez 

hozzáigazított közlekedési infrastruktúra-

elemek száma 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Módosítás  106 

Angelo Ciocca 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet – I rész – táblázat – Közlekedés – Egyedi célkitűzések – 2 sor – 3 oszlop 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Ágazatok Egyedi célkitűzések Mutatók 

Közlekedés 

 

 

 

 

 

Hatékony és 

összekapcsolt hálózatok, 

valamint az intelligens, 

fenntartható, inkluzív, 

biztonságos és 

zavartalan mobilitás 

infrastruktúrái 

A CEF keretében támogatott határon 

átnyúló és hiányzó összeköttetések száma 

(beleértve a TEN-T törzshálózat városi 

csomópontjaival, tengeri kikötőivel, 

belvízi kikötőivel és vasúti-közúti 

termináljaival kapcsolatos 

intézkedéseket) 

A CEF keretében támogatott, a 

közlekedés digitalizálásához hozzájáruló 

intézkedések száma 

A CEF támogatásával épített vagy 

korszerűsített alternatív tüzelőanyag-

töltőállomások száma 

A CEF keretében támogatott, a 

közlekedés biztonságához hozzájáruló 

intézkedések száma 

Hozzáigazítás a katonai 

mobilitási 

követelményekhez 

A katonai mobilitási követelményekhez 

hozzáigazított közlekedési infrastruktúra-

elemek száma 
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Módosítás 

Ágazatok Egyedi célkitűzések Mutatók 

Közlekedés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatékony és 

összekapcsolt hálózatok, 

valamint az intelligens, 

fenntartható, inkluzív, 

biztonságos és 

zavartalan mobilitás 

infrastruktúrái 

A CEF keretében támogatott határon 

átnyúló és hiányzó összeköttetések száma 

(beleértve a TEN-T törzshálózat városi 

csomópontjaival, tengeri kikötőivel, 

belvízi kikötőivel és vasúti-közúti 

termináljaival kapcsolatos 

intézkedéseket) 

A CEF keretében támogatott, a 

közlekedés digitalizálásához hozzájáruló 

intézkedések száma 

A CEF támogatásával épített vagy 

korszerűsített alternatív tüzelőanyag-

töltőállomások száma 

A CEF keretében támogatott, a 

közlekedés biztonságához hozzájáruló 

intézkedések száma 

Hozzáigazítás a katonai 

mobilitási 

követelményekhez 

A védelmi mobilitási követelményekhez 

hozzáigazított közlekedési infrastruktúra-

elemek száma 

Or. en 

 

 


