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6.12.2018 A8-0409/105 

Poprawka  105 

Angelo Ciocca 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część I – tabela – Transport – Cele szczegółowe – wiersz 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Sektory Cele szczegółowe Wskaźniki 

Transport 

 

 

 

 

 

Wydajne i wzajemnie 

połączone sieci 

i infrastruktury na 

potrzeby inteligentnej, 

zrównoważonej, 

sprzyjającej włączeniu 

społecznemu, 

bezpiecznej i chronionej 

mobilności 

Liczba brakujących połączeń 

transgranicznych objętych działaniem 

przy wsparciu z CEF (w tym działania 

związane z węzłami miejskimi, portami 

morskimi, portami śródlądowymi 

i terminalami kolejowo-drogowymi sieci 

bazowej TEN-T) 

Liczba wspieranych w ramach CEF 

działań przyczyniających się do 

cyfryzacji transportu 

Liczba punktów zaopatrzenia w paliwa 

alternatywne wybudowanych lub 

zmodernizowanych przy wsparciu z CEF 

Liczba wspieranych w ramach CEF 

działań przyczyniających się do 

bezpieczeństwa transportu 

Dostosowanie do 

wymogów mobilności 

wojskowej 

Liczba elementów infrastruktury 

transportowej dostosowanych w celu 

spełnienia wymogów mobilności 

wojskowej 

 

Poprawka 

Sektory Cele szczegółowe Wskaźniki 

Transport 

 

 

 

Wydajne i wzajemnie 

połączone sieci 

Liczba brakujących połączeń 

transgranicznych objętych działaniem 

przy wsparciu z CEF (w tym działania 
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i infrastruktury na 

potrzeby inteligentnej, 

zrównoważonej, 

sprzyjającej włączeniu 

społecznemu, 

bezpiecznej i chronionej 

mobilności 

związane z węzłami miejskimi, portami 

morskimi, portami śródlądowymi 

i terminalami kolejowo-drogowymi sieci 

bazowej TEN-T) 

Liczba wspieranych w ramach CEF 

działań przyczyniających się do 

cyfryzacji transportu 

Liczba punktów zaopatrzenia w paliwa 

alternatywne wybudowanych lub 

zmodernizowanych przy wsparciu z CEF 

Liczba wspieranych w ramach CEF 

działań przyczyniających się do 

bezpieczeństwa transportu 

Dostosowanie do 

wymogów mobilności 

na potrzeby obronności 

Liczba elementów infrastruktury 

transportowej dostosowanych w celu 

spełnienia wymogów mobilności 

wojskowej 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Poprawka  106 

Angelo Ciocca 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część I – tabela – Transport – Cele szczegółowe – wiersz 2 – kolumna 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Sektory Cele szczegółowe Wskaźniki 

Transport 

 

 

 

 

 

Wydajne i wzajemnie 

połączone sieci 

i infrastruktury na 

potrzeby inteligentnej, 

zrównoważonej, 

sprzyjającej włączeniu 

społecznemu, 

bezpiecznej i chronionej 

mobilności 

Liczba brakujących połączeń 

transgranicznych objętych działaniem 

przy wsparciu z CEF (w tym działania 

związane z węzłami miejskimi, portami 

morskimi, portami śródlądowymi 

i terminalami kolejowo-drogowymi sieci 

bazowej TEN-T) 

Liczba wspieranych w ramach CEF 

działań przyczyniających się do 

cyfryzacji transportu 

Liczba punktów zaopatrzenia w paliwa 

alternatywne wybudowanych lub 

zmodernizowanych przy wsparciu z CEF 

Liczba wspieranych w ramach CEF 

działań przyczyniających się do 

bezpieczeństwa transportu 

Dostosowanie do 

wymogów mobilności 

wojskowej 

Liczba elementów infrastruktury 

transportowej dostosowanych w celu 

spełnienia wymogów mobilności 

wojskowej 
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Poprawka 

Sektory Cele szczegółowe Wskaźniki 

Transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydajne i wzajemnie 

połączone sieci 

i infrastruktury na 

potrzeby inteligentnej, 

zrównoważonej, 

sprzyjającej włączeniu 

społecznemu, 

bezpiecznej i chronionej 

mobilności 

Liczba brakujących połączeń 

transgranicznych objętych działaniem 

przy wsparciu z CEF (w tym działania 

związane z węzłami miejskimi, portami 

morskimi, portami śródlądowymi 

i terminalami kolejowo-drogowymi sieci 

bazowej TEN-T) 

Liczba wspieranych w ramach CEF 

działań przyczyniających się do 

cyfryzacji transportu 

Liczba punktów zaopatrzenia w paliwa 

alternatywne wybudowanych lub 

zmodernizowanych przy wsparciu z CEF 

Liczba wspieranych w ramach CEF 

działań przyczyniających się do 

bezpieczeństwa transportu 

Dostosowanie do 

wymogów mobilności 

wojskowej 

Liczba elementów infrastruktury 

transportowej dostosowanych w celu 

spełnienia wymogów mobilności na 

potrzeby obronności 

Or. en 

 

 


