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Предложение за резолюция Изменение 

58. подчертава, че е важно да се свържат 

морските транспортни маршрути и 

пристанищата с другите части на 

Европа, и изтъква значението на 

взаимовръзките с коридорите на TEN-T; 

призовава участващите държави да 

съсредоточат усилията си върху 

изпълнението на проекти, които са 

обхванати от настоящата мрежа TEN-T, 

и други интервенции за предложеното ѝ 

разширяване към Югоизточна 

Европа/източното адриатическо 

крайбрежие, което може да бъде 

решение за съществуващата празнина в 

мрежата в Адриатическо-йонийския 

регион, а именно: поради това приканва 

заинтересованите държави да 

идентифицират приоритетни 

инфраструктурни проекти с регионална 

и европейска добавена стойност и 

предлага да се отдели внимание, наред с 

другото, на:  

i) завършването на коридора между 

Балтийско и Адриатическо море, 

ii) разширението север–юг на 

Скандинавско-средиземноморския 

коридор, 

iii) създаването на коридор за ЖП 

товарен транспорт по линията Алпи–

Западни Балкани, 

iv) по-добра връзка между Иберийския 

58. подчертава, че е важно да се свържат 

морските транспортни маршрути и 
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полуостров, Централна Италия и 

Западните Балкани, 

v) осъществяване на пътна връзка на 

Балканите между системата от 

пристанища и вътрешните държави, 

както и връзка с коридора Рейн–Дунав, 

vi) подобряване на пристанищните 

съоръжения за по-добри връзки между 

двете крайбрежия на Адриатическо 

море, както и подготовката на 

съвместна стратегия от управителните 

съвети на северноадриатическите 

пристанища за по-широкообхватни 

доставки на вносни стоки към 

Централна Европа; 

Западни Балкани, 

iv) по-добра връзка между Иберийския 

полуостров, Централна Италия и 

Западните Балкани, 

v) осъществяване на пътна връзка на 

Балканите между системата от 

пристанища и вътрешните държави, 

както и връзка с коридора Рейн–Дунав, 

vi) подобряване на пристанищните 

съоръжения за по-добри връзки между 

двете крайбрежия на Адриатическо 

море, както и подготовката на 

съвместна стратегия от управителните 

съвети на северноадриатическите 

пристанища за по-широкообхватни 

доставки на вносни стоки към 

Централна Европа; 
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