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Állásfoglalási indítvány Módosítás 

58. hangsúlyozza a tengeri közlekedési 

útvonalak és kikötők Európa más részeivel 

való összekapcsolásának fontosságát és a 

TENT-T folyosókkal való 

összekapcsolásuk szükségességét; sürgeti a 

részt vevő országokat, hogy 

erőfeszítéseiket összpontosítsák a jelenlegi 

TEN-T hálózatban szereplő projektek 

végrehajtására és annak Délkelet-

Európa/az Adriai-tenger keleti partvidéke 

felé javasolt kiterjesztését célzó, az adriai- 

és jón-tengeri régióban meglévő hálózati 

hiányosságok megoldására alkalmas egyéb 

intézkedésekre: felkéri az érintett 

országokat, hogy azonosítsák az elsődleges 

fontosságú, regionális és európai 

hozzáadott értékkel bíró infrastrukturális 

projekteket, és javasolja, hogy fordítsanak 

figyelmet többek között az alábbiakra:  

(i) a balti- és adriai-tengeri folyosó 

kiegészítése, 

(ii) a skandináv–mediterrán folyosó észak–

déli irányú kiterjesztése, 

(iii) az Alpok–Nyugat-Balkán vasúti 

teherszállítási folyosó létrehozása, 

(iv) az Ibériai-félsziget és Olaszország 

középső része, illetve a Nyugat-Balkán 

jobb összeköttetése, 

(v) közúti összeköttetések létesítése a 

Balkán-térségben a kikötők és a szárazföldi 

területek között, valamint összekapcsolás a 
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TENT-T folyosókkal való 

összekapcsolásuk szükségességét; sürgeti a 

részt vevő országokat, hogy 

erőfeszítéseiket összpontosítsák a jelenlegi 
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fontosságú, regionális és európai 
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projekteket, és javasolja, hogy fordítsanak 

figyelmet többek között az alábbiakra:  

(i) a balti- és adriai-tengeri folyosó 

kiegészítése, annak déli kiterjesztésével 

együtt, 

(ii) a skandináv–mediterrán folyosó észak–

déli irányú kiterjesztése, 

(iii) az Alpok–Nyugat-Balkán vasúti 

teherszállítási folyosó létrehozása, 

(iv) az Ibériai-félsziget és Olaszország 

középső része, illetve a Nyugat-Balkán 

jobb összeköttetése, 

(v) közúti összeköttetések létesítése a 
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Rajna–Duna folyosóval, 

(vi) az Adriai-tenger két partja közötti 

összeköttetések érdekében a kikötői 

létesítmények fejlesztése, és a Közép-

Európa importárukkal való szélesebb körű 

ellátását szolgáló stratégiának az észak-

adriai kikötők irányító testületei általi 

előkészítése; 

területek között, valamint összekapcsolás a 

Rajna–Duna folyosóval, 

(vi) az Adriai-tenger két partja közötti 

összeköttetések érdekében a kikötői 
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előkészítése; 

Or. en 

 

 


