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6.12.2018 A8-0409/105 

Alteração  105 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa 

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

Proposta de regulamento 

Anexo – Parte I – Quadro – Transportes – Objetivos específicos – linha 2 

 

 

Texto da Comissão 

Setores Objetivos específicos Indicadores 

Transportes: 

 

 

 

 

 

Redes e infraestruturas 

eficientes e interligadas 

para uma mobilidade 

inteligente, sustentável, 

inclusiva, segura e 

protegida. 

Número de ligações transfronteiriças e 

em falta tratadas com o apoio do MIE 

(incluindo ações relativas a nós urbanos, 

portos marítimos, portos interiores e 

terminais rodoferroviários da rede 

principal RTE-T) 

Número de ações apoiadas pelo MIE que 

contribuem para a digitalização dos 

transportes 

Número de pontos de abastecimento de 

combustíveis alternativos, construídos ou 

atualizados com o apoio do MIE 

Número de ações apoiadas pelo MIE que 

contribuem para a segurança dos 

transportes 

Adaptação aos requisitos 

de mobilidade militar 

Número de componentes de infraestrutura 

de transportes adaptados para cumprir 

requisitos de mobilidade militar 

 

Alteração 

Setores Objetivos específicos Indicadores 

Transportes: 

 

 

 

 

 

Redes e infraestruturas 

eficientes e interligadas 

para uma mobilidade 

inteligente, sustentável, 

Número de ligações transfronteiriças e 

em falta tratadas com o apoio do MIE 

(incluindo ações relativas a nós urbanos, 

portos marítimos, portos interiores e 

terminais rodoferroviários da rede 
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inclusiva, segura e 

protegida. 

principal RTE-T) 

Número de ações apoiadas pelo MIE que 

contribuem para a digitalização dos 

transportes 

Número de pontos de abastecimento de 

combustíveis alternativos, construídos ou 

atualizados com o apoio do MIE 

Número de ações apoiadas pelo MIE que 

contribuem para a segurança dos 

transportes 

Adaptação aos requisitos 

de mobilidade no 

domínio da defesa 

Número de componentes de infraestrutura 

de transportes adaptados para cumprir 

requisitos de mobilidade militar 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Alteração  106 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa 

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

Proposta de regulamento 

Anexo – Parte I – Quadro – Transportes – Objetivos específicos – linha 3 

 

 

Texto da Comissão 

Setores Objetivos específicos Indicadores 

Transportes: 

 

 

 

 

 

Redes e infraestruturas 

eficientes e interligadas 

para uma mobilidade 

inteligente, sustentável, 

inclusiva, segura e 

protegida. 

Número de ligações transfronteiriças e 

em falta tratadas com o apoio do MIE 

(incluindo ações relativas a nós urbanos, 

portos marítimos, portos interiores e 

terminais rodoferroviários da rede 

principal RTE-T) 

Número de ações apoiadas pelo MIE que 

contribuem para a digitalização dos 

transportes 

Número de pontos de abastecimento de 

combustíveis alternativos, construídos ou 

atualizados com o apoio do MIE 

Número de ações apoiadas pelo MIE que 

contribuem para a segurança dos 

transportes 

Adaptação aos requisitos 

de mobilidade militar 

Número de componentes de infraestrutura 

de transportes adaptados para cumprir 

requisitos de mobilidade militar 
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Alteração 

Setores Objetivos específicos Indicadores 

Transportes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes e infraestruturas 

eficientes e interligadas 

para uma mobilidade 

inteligente, sustentável, 

inclusiva, segura e 

protegida. 

Número de ligações transfronteiriças e 

em falta tratadas com o apoio do MIE 

(incluindo ações relativas a nós urbanos, 

portos marítimos, portos interiores e 

terminais rodoferroviários da rede 

principal RTE-T) 

Número de ações apoiadas pelo MIE que 

contribuem para a digitalização dos 

transportes 

Número de pontos de abastecimento de 

combustíveis alternativos, construídos ou 

atualizados com o apoio do MIE 

Número de ações apoiadas pelo MIE que 

contribuem para a segurança dos 

transportes 

Adaptação aos requisitos 

de mobilidade militar 

Número de componentes de infraestrutura 

de transportes adaptados para cumprir 

requisitos de mobilidade no domínio da 

defesa 

Or. en 

 

 


