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6.12.2018 A8-0409/105 

Predlog spremembe  105 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Priloga – del I – tabela – Promet – Specifični cilji – vrstica 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Sektorji Specifični cilji Kazalniki 

Promet 

 

 

 

 

 

Učinkovita in 

medsebojno povezana 

omrežja ter 

infrastruktura za 

pametno, trajnostno, 

vključujočo, varno in 

varovano mobilnost 

Število čezmejnih in manjkajočih 

povezav, ki jih obravnava podpora IPE 

(vključno z ukrepi v zvezi z urbanimi 

vozlišči, pomorskimi pristanišči, 

pristanišči na celinskih plovnih poteh in 

železniško-cestnimi terminali jedrnega 

omrežja TEN-T) 

Število ukrepov, ki jih podpira IPE, ki 

prispevajo k digitalizaciji prometa 

Število točk za oskrbo z alternativnimi 

gorivi za vozila, zgrajenih ali nadgrajenih 

s podporo IPE 

Število ukrepov, ki jih podpira IPE, ki 

prispevajo k varnosti prometa 

Prilagajanje zahtevam za 

vojaško mobilnost 

Število komponent prometne 

infrastrukture, prilagojenih za 

izpolnjevanje zahtev za vojaško 

mobilnost 

 

Predlog spremembe 

Sektorji Specifični cilji Kazalniki 

Promet 

 

 

 

 

 

Učinkovita in 

medsebojno povezana 

omrežja ter 

infrastruktura za 

pametno, trajnostno, 

Število čezmejnih in manjkajočih 

povezav, ki jih obravnava podpora IPE 

(vključno z ukrepi v zvezi z urbanimi 

vozlišči, pomorskimi pristanišči, 

pristanišči na celinskih plovnih poteh in 

železniško-cestnimi terminali jedrnega 
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vključujočo, varno in 

varovano mobilnost 

omrežja TEN-T) 

Število ukrepov, ki jih podpira IPE, ki 

prispevajo k digitalizaciji prometa 

Število točk za oskrbo z alternativnimi 

gorivi za vozila, zgrajenih ali nadgrajenih 

s podporo IPE 

Število ukrepov, ki jih podpira IPE, ki 

prispevajo k varnosti prometa 

Prilagajanje zahtevam za 

obrambno mobilnost 

Število komponent prometne 

infrastrukture, prilagojenih za 

izpolnjevanje zahtev za vojaško 

mobilnost 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Predlog spremembe  106 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Priloga – del I – tabela – Promet – Specifični cilji – vrstica 2, stolpec 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Sektorji Specifični cilji Kazalniki 

Promet 

 

 

 

 

 

Učinkovita in 

medsebojno povezana 

omrežja ter 

infrastruktura za 

pametno, trajnostno, 

vključujočo, varno in 

varovano mobilnost 

Število čezmejnih in manjkajočih 

povezav, ki jih obravnava podpora IPE 

(vključno z ukrepi v zvezi z urbanimi 

vozlišči, pomorskimi pristanišči, 

pristanišči na celinskih plovnih poteh in 

železniško-cestnimi terminali jedrnega 

omrežja TEN-T) 

Število ukrepov, ki jih podpira IPE, ki 

prispevajo k digitalizaciji prometa 

Število točk za oskrbo z alternativnimi 

gorivi za vozila, zgrajenih ali nadgrajenih 

s podporo IPE 

Število ukrepov, ki jih podpira IPE, ki 

prispevajo k varnosti prometa 

Prilagajanje zahtevam za 

vojaško mobilnost 

Število komponent prometne 

infrastrukture, prilagojenih za 

izpolnjevanje zahtev za vojaško 

mobilnost 
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Predlog spremembe 

Sektorji Specifični cilji Kazalniki 

Promet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učinkovita in 

medsebojno povezana 

omrežja ter 

infrastruktura za 

pametno, trajnostno, 

vključujočo, varno in 

varovano mobilnost 

Število čezmejnih in manjkajočih 

povezav, ki jih obravnava podpora IPE 

(vključno z ukrepi v zvezi z urbanimi 

vozlišči, pomorskimi pristanišči, 

pristanišči na celinskih plovnih poteh in 

železniško-cestnimi terminali jedrnega 

omrežja TEN-T) 

Število ukrepov, ki jih podpira IPE, ki 

prispevajo k digitalizaciji prometa 

Število točk za oskrbo z alternativnimi 

gorivi za vozila, zgrajenih ali nadgrajenih 

s podporo IPE 

Število ukrepov, ki jih podpira IPE, ki 

prispevajo k varnosti prometa 

Prilagajanje zahtevam za 

vojaško mobilnost 

Število komponent prometne 

infrastrukture, prilagojenih za 

izpolnjevanje zahtev za obrambno 

mobilnost 

Or. en 

 

 


