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6.12.2018 A8-0409/105 

Amendement  105 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – Deel I – tabel – Vervoer – Specifieke doelstellingen – regel 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Sectoren Specifieke doelstellingen Indicatoren 

Vervoer 

 

 

 

 

 

Efficiënte en onderling 

verbonden netwerken en 

infrastructuur voor 

slimme, duurzame, 

inclusieve, veilige en 

beveiligde mobiliteit 

Het aantal grensoverschrijdende 

verbindingen en missing links die met 

CEF-steun zijn aangepakt (met inbegrip 

van stedelijke knooppunten, zeehavens, 

binnenhavens en terminals voor overslag 

tussen weg- en spoorvervoer op het TEN-

V-kernnetwerk) 

Aantal door de CEF ondersteunde acties 

voor de digitalisering van vervoer 

Het aantal bevoorradingspunten voor 

alternatieve brandstoffen die met CEF-

steun zijn gecreëerd of gemoderniseerd 

Aantal door de CEF ondersteunde acties 

die de veiligheid van vervoer verbeteren 

Aanpassing aan militaire 

mobiliteitseisen 

Aantal infrastructuurcomponenten die 

zijn aangepast aan de militaire 

mobiliteitseisen 

 

Amendement 

Sectoren Specifieke doelstellingen Indicatoren 

Vervoer 

 

 

 

 

 

Efficiënte en onderling 

verbonden netwerken en 

infrastructuur voor 

slimme, duurzame, 

inclusieve, veilige en 

Het aantal grensoverschrijdende 

verbindingen en missing links die met 

CEF-steun zijn aangepakt (met inbegrip 

van stedelijke knooppunten, zeehavens, 

binnenhavens en terminals voor overslag 

tussen weg- en spoorvervoer op het TEN-
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beveiligde mobiliteit V-kernnetwerk) 

Aantal door de CEF ondersteunde acties 

voor de digitalisering van vervoer 

Het aantal bevoorradingspunten voor 

alternatieve brandstoffen die met CEF-

steun zijn gecreëerd of gemoderniseerd 

Aantal door de CEF ondersteunde acties 

die de veiligheid van vervoer verbeteren 

Aanpassing aan de eisen 

inzake 

defensiemobiliteit 

Aantal infrastructuurcomponenten die 

zijn aangepast aan de militaire 

mobiliteitseisen 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Amendement  106 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – Deel I – tabel – Vervoer – Specifieke doelstellingen – regel 2 – kolom 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Sectoren Specifieke doelstellingen Indicatoren 

Vervoer 

 

 

 

 

 

Efficiënte en onderling 

verbonden netwerken en 

infrastructuur voor 

slimme, duurzame, 

inclusieve, veilige en 

beveiligde mobiliteit 

Het aantal grensoverschrijdende 

verbindingen en missing links die met 

CEF-steun zijn aangepakt (met inbegrip 

van stedelijke knooppunten, zeehavens, 

binnenhavens en terminals voor overslag 

tussen weg- en spoorvervoer op het TEN-

V-kernnetwerk) 

Aantal door de CEF ondersteunde acties 

voor de digitalisering van vervoer 

Het aantal bevoorradingspunten voor 

alternatieve brandstoffen die met CEF-

steun zijn gecreëerd of gemoderniseerd 

Aantal door de CEF ondersteunde acties 

die de veiligheid van vervoer verbeteren 

Aanpassing aan militaire 

mobiliteitseisen 

Aantal infrastructuurcomponenten die 

zijn aangepast aan de militaire 

mobiliteitseisen 
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Amendement 

Sectoren Specifieke doelstellingen Indicatoren 

Vervoer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efficiënte en onderling 

verbonden netwerken en 

infrastructuur voor 

slimme, duurzame, 

inclusieve, veilige en 

beveiligde mobiliteit 

Het aantal grensoverschrijdende 

verbindingen en missing links die met 

CEF-steun zijn aangepakt (met inbegrip 

van stedelijke knooppunten, zeehavens, 

binnenhavens en terminals voor overslag 

tussen weg- en spoorvervoer op het TEN-

V-kernnetwerk) 

Aantal door de CEF ondersteunde acties 

voor de digitalisering van vervoer 

Het aantal bevoorradingspunten voor 

alternatieve brandstoffen die met CEF-

steun zijn gecreëerd of gemoderniseerd 

Aantal door de CEF ondersteunde acties 

die de veiligheid van vervoer verbeteren 

Aanpassing aan militaire 

mobiliteitseisen 

Aantal infrastructuurcomponenten die 

zijn aangepast aan de eisen inzake 

defensiemobiliteit 

Or. en 

 

 


