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6.12.2018 A8-0409/105 

Ändringsförslag  105 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Bilaga – del I – tabell – Transport – Särskilda mål – rad 2 

 

 

Kommissionens förslag 

Sektorer Särskilda mål Indikatorer 

Transport 

 

 

 

 

 

Effektiva och 

sammanlänkade nät och 

infrastruktur för smart, 

hållbar, inkluderande, 

säker och trygg mobilitet 

Antal gränsöverskridande och felande 

länkar som åtgärdas genom stöd från FSE 

(inbegripet åtgärder som rör urbana 

knutpunkter, kusthamnar, inlandshamnar 

och järnvägs-/vägterminaler i TEN-T-

stomnätet) 

Antal åtgärder med FSE-stöd som bidrar 

till digitalisering av transporter 

Antal leveranspunkter för alternativa 

bränslen som inrättas eller uppgraderas 

med stöd från FSE 

Antal åtgärder med FSE-stöd som bidrar 

till säkra transporter 

Anpassning till krav på 

militär mobilitet 

Antal komponenter i form av 

transportinfrastruktur som anpassas för att 

möta krav på militär mobilitet 

 

Ändringsförslag 

Sektorer Särskilda mål Indikatorer 

Transport 

 

 

 

 

 

Effektiva och 

sammanlänkade nät och 

infrastruktur för smart, 

hållbar, inkluderande, 

säker och trygg mobilitet 

Antal gränsöverskridande och felande 

länkar som åtgärdas genom stöd från FSE 

(inbegripet åtgärder som rör urbana 

knutpunkter, kusthamnar, inlandshamnar 

och järnvägs-/vägterminaler i TEN-T-

stomnätet) 

Antal åtgärder med FSE-stöd som bidrar 
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till digitalisering av transporter 

Antal leveranspunkter för alternativa 

bränslen som inrättas eller uppgraderas 

med stöd från FSE 

Antal åtgärder med FSE-stöd som bidrar 

till säkra transporter 

Anpassning till krav på 

försvarsrelaterad 
mobilitet 

Antal komponenter i form av 

transportinfrastruktur som anpassas för att 

möta krav på militär mobilitet 

Or. en 



 

AM\1171639SV.docx  PE631.579v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.12.2018 A8-0409/106 

Ändringsförslag  106 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Bilaga – del I – tabell – Transport – Särskilda mål – rad 2, kolumn 3 

 

 

Kommissionens förslag 

Sektorer Särskilda mål Indikatorer 

Transport 

 

 

 

 

 

Effektiva och 

sammanlänkade nät och 

infrastruktur för smart, 

hållbar, inkluderande, 

säker och trygg mobilitet 

Antal gränsöverskridande och felande 

länkar som åtgärdas genom stöd från FSE 

(inbegripet åtgärder som rör urbana 

knutpunkter, kusthamnar, inlandshamnar 

och järnvägs-/vägterminaler i TEN-T-

stomnätet) 

Antal åtgärder med FSE-stöd som bidrar 

till digitalisering av transporter 

Antal leveranspunkter för alternativa 

bränslen som inrättas eller uppgraderas 

med stöd från FSE 

Antal åtgärder med FSE-stöd som bidrar 

till säkra transporter 

Anpassning till krav på 

militär mobilitet 

Antal komponenter i form av 

transportinfrastruktur som anpassas för att 

möta krav på militär mobilitet 
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Ändringsförslag 

Sektorer Särskilda mål Indikatorer 

Transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiva och 

sammanlänkade nät och 

infrastruktur för smart, 

hållbar, inkluderande, 

säker och trygg mobilitet 

Antal gränsöverskridande och felande 

länkar som åtgärdas genom stöd från FSE 

(inbegripet åtgärder som rör urbana 

knutpunkter, kusthamnar, inlandshamnar 

och järnvägs-/vägterminaler i TEN-T-

stomnätet) 

Antal åtgärder med FSE-stöd som bidrar 

till digitalisering av transporter 

Antal leveranspunkter för alternativa 

bränslen som inrättas eller uppgraderas 

med stöd från FSE 

Antal åtgärder med FSE-stöd som bidrar 

till säkra transporter 

Anpassning till krav på 

militär mobilitet 

Antal komponenter i form av 

transportinfrastruktur som anpassas för att 

möta krav på försvarsrelaterad mobilitet 

Or. en 

 

 


