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6.12.2018 A8-0409/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Príloha – časť I – tabuľka – Doprava – Špecifické ciele – riadok 2 

 

 

Text predložený Komisiou 

Odvetvia Špecifické ciele Ukazovatele 

Doprava 

 

 

 

 

 

Efektívne a prepojené 

siete a infraštruktúra pre 

inteligentnú, udržateľnú, 

inkluzívnu, bezpečnú 

a chránenú mobilitu 

Počet cezhraničných a chýbajúcich 

prepojení riešených s podporou NPE 

(vrátane opatrení týkajúcich sa mestských 

uzlov, námorných prístavov, 

vnútrozemských prístavov a terminálov 

kombinovanej železničnej a cestnej 

dopravy základnej siete TEN-T) 

Počet opatrení s podporou NPE 

prispievajúcich k digitalizácii dopravy 

Počet čerpacích staníc s alternatívnym 

palivom vybudovaných alebo 

zmodernizovaných s podporou NPE 

Počet opatrení s podporou NPE 

prispievajúcich k bezpečnosti dopravy 

Prispôsobenie 

požiadavkám vojenskej 

mobility 

Počet zložiek dopravnej infraštruktúry 

prispôsobených požiadavkám vojenskej 

mobility 

 

Pozmeňujúci návrh 

Odvetvia Špecifické ciele Ukazovatele 

Doprava 

 

 

 

 

 

Efektívne a prepojené 

siete a infraštruktúra pre 

inteligentnú, udržateľnú, 

inkluzívnu, bezpečnú 

a chránenú mobilitu 

Počet cezhraničných a chýbajúcich 

prepojení riešených s podporou NPE 

(vrátane opatrení týkajúcich sa mestských 

uzlov, námorných prístavov, 

vnútrozemských prístavov a terminálov 

kombinovanej železničnej a cestnej 
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dopravy základnej siete TEN-T) 

Počet opatrení s podporou NPE 

prispievajúcich k digitalizácii dopravy 

Počet čerpacích staníc s alternatívnym 

palivom vybudovaných alebo 

zmodernizovaných s podporou NPE 

Počet opatrení s podporou NPE 

prispievajúcich k bezpečnosti dopravy 

Prispôsobenie 

požiadavkám obrannej 

mobility 

Počet zložiek dopravnej infraštruktúry 

prispôsobených požiadavkám vojenskej 

mobility 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Príloha – časť I – tabuľka – Doprava – Špecifické ciele – riadok 2, stĺpec 3 

 

 

Text predložený Komisiou 

Odvetvia Špecifické ciele Ukazovatele 

Doprava 

 

 

 

 

 

Efektívne a prepojené 

siete a infraštruktúra pre 

inteligentnú, udržateľnú, 

inkluzívnu, bezpečnú 

a chránenú mobilitu 

Počet cezhraničných a chýbajúcich 

prepojení riešených s podporou NPE 

(vrátane opatrení týkajúcich sa mestských 

uzlov, námorných prístavov, 

vnútrozemských prístavov a terminálov 

kombinovanej železničnej a cestnej 

dopravy základnej siete TEN-T) 

Počet opatrení s podporou NPE 

prispievajúcich k digitalizácii dopravy 

Počet čerpacích staníc s alternatívnym 

palivom vybudovaných alebo 

zmodernizovaných s podporou NPE 

Počet opatrení s podporou NPE 

prispievajúcich k bezpečnosti dopravy 

Prispôsobenie 

požiadavkám vojenskej 

mobility 

Počet zložiek dopravnej infraštruktúry 

prispôsobených požiadavkám vojenskej 

mobility 
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Pozmeňujúci návrh 

Odvetvia Špecifické ciele Ukazovatele 

Doprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektívne a prepojené 

siete a infraštruktúra pre 

inteligentnú, udržateľnú, 

inkluzívnu, bezpečnú 

a chránenú mobilitu 

Počet cezhraničných a chýbajúcich 

prepojení riešených s podporou NPE 

(vrátane opatrení týkajúcich sa mestských 

uzlov, námorných prístavov, 

vnútrozemských prístavov a terminálov 

kombinovanej železničnej a cestnej 

dopravy základnej siete TEN-T) 

Počet opatrení s podporou NPE 

prispievajúcich k digitalizácii dopravy 

Počet čerpacích staníc s alternatívnym 

palivom vybudovaných alebo 

zmodernizovaných s podporou NPE 

Počet opatrení s podporou NPE 

prispievajúcich k bezpečnosti dopravy 

Prispôsobenie 

požiadavkám vojenskej 

mobility 

Počet zložiek dopravnej infraštruktúry 

prispôsobených požiadavkám obrannej 

mobility 

Or. en 

 

 


