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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. zdůrazňuje význam propojení 

námořních dopravních tras a přístavů 

s dalšími částmi Evropy a důležitost 

provázanosti s koridory TEN-T; vyzývá 

zúčastněné země, aby zaměřily své úsilí na 

provádění projektů spadajících do rámce 

sítě TEN-T a dalších opatření za účelem 

jejího navrhovaného rozšíření do 

jihovýchodní Evropy/ východních 

jadranského pobřeží, které by mělo přispět 

k odstranění zaostalosti sítě jadransko-

jónského regionu; vyzývá proto dotčené 

země, aby určily prioritní projekty v oblasti 

infrastruktury, které mají regionální 

a evropskou přidanou hodnotu, a navrhuje, 

aby byla mimo jiné pozornost věnována:  

i) dokončení baltsko-jaderského koridoru, 

ii) severo-jižnímu napojení skandinávsko-

středomořského koridoru, 

iii) vybudování alpsko-západobalkánského 

koridoru pro nákladní železniční dopravu, 

iv) lepšímu propojení mezi Iberským 

poloostrovem, centrální Itálií a západním 

Balkánem, 

v) vybudování silničního spojení na 

balkánském území mezi přístavním 

systémem a vnitrozemskými zeměmi 

a propojení s koridorem Rýn-Dunaj, 

vi) zlepšení přístavních zařízení pro lepší 

spojení mezi oběma pobřežími Jaderského 

moře a vypracovávání strategie, která by 

58. zdůrazňuje význam propojení 

námořních dopravních tras a přístavů 

s dalšími částmi Evropy a důležitost 

provázanosti s koridory TEN-T; vyzývá 

zúčastněné země, aby zaměřily své úsilí na 

provádění projektů spadajících do rámce 

sítě TEN-T a dalších opatření za účelem 
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v oblasti infrastruktury, které mají 

regionální a evropskou přidanou hodnotu, 
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i) dokončení baltsko-jaderského koridoru, 
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ii) severo-jižnímu napojení skandinávsko-

středomořského koridoru, 

iii) vybudování alpsko-západobalkánského 

koridoru pro nákladní železniční dopravu, 

iv) lepšímu propojení mezi Iberským 
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balkánském území mezi přístavním 
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vi) zlepšení přístavních zařízení pro lepší 
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umožnila komplexnější dodávky zboží 

dováženého do střední Evropy, řídícími 

orgány přístavů na severu Jaderského 

moře; 

spojení mezi oběma pobřežími Jaderského 

moře a vypracovávání strategie, která by 

umožnila komplexnější dodávky zboží 

dováženého do střední Evropy, řídícími 

orgány přístavů na severu Jaderského 

moře; 
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