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Projekt rezolucji Poprawka 

58. podkreśla znaczenie połączenia 

morskich szlaków transportowych i portów 

z innymi częściami Europy, a także 

połączeń z korytarzami TEN-T; wzywa 

kraje uczestniczące do skoncentrowania 

wysiłków na wdrażaniu projektów 

objętych obecną siecią TEN-T oraz na 

innych działaniach dotyczących koncepcji 

jej rozszerzenia na Południowo-Wschodnią 

Europę/ wschodnie wybrzeże Adriatyku, 

umożliwiających rozwiązanie problemu 

luki w sieci w regionie adriatycko-jońskim; 

w związku z tym zachęca zaangażowane 

kraje do określenia priorytetowych 

projektów infrastruktury o regionalnej i 

europejskiej wartości dodanej, a także 

sugeruje, by zwrócić uwagę między innymi 

na:  

(i) ukończenie korytarza bałtycko-

adriatyckiego; 

(ii) przedłużenie północ-południe korytarza 

skandynawsko-środziemnomorskiego; 

(iii) utworzenie kolejowego korytarza 

towarowego w regionie Alpy-Bałkany 

Zachodnie; 

(iv) lepsze połączenie Półwyspu 

Iberyjskiego ze środkowymi Włochami i 

Bałkanami Zachodnimi; 

(v) wprowadzenie połączeń drogowych w 

regionie Bałkanów między systemem 

portów a krajami śródlądowymi, a także 

58. podkreśla znaczenie połączenia 

morskich szlaków transportowych i portów 

z innymi częściami Europy, a także 

połączeń z korytarzami TEN-T; wzywa 

kraje uczestniczące do skoncentrowania 

wysiłków na wdrażaniu projektów 

objętych obecną siecią TEN-T oraz na 

innych działaniach dotyczących koncepcji 

jej rozszerzenia na Południowo-Wschodnią 

Europę/ wschodnie wybrzeże Adriatyku, 

umożliwiających rozwiązanie problemu 

luki w sieci w regionie adriatycko-jońskim; 

w związku z tym zachęca zaangażowane 

kraje do określenia priorytetowych 

projektów infrastruktury o regionalnej i 

europejskiej wartości dodanej, a także 

sugeruje, by zwrócić uwagę między innymi 

na:  

(i) ukończenie korytarza bałtycko-

adriatyckiego, w tym jego południowego 

przedłużenia; 

(ii) przedłużenie północ-południe korytarza 

skandynawsko-środziemnomorskiego; 

(iii) utworzenie kolejowego korytarza 

towarowego w regionie Alpy-Bałkany 

Zachodnie; 

(iv) lepsze połączenie Półwyspu 

Iberyjskiego ze środkowymi Włochami i 

Bałkanami Zachodnimi; 

(v) wprowadzenie połączeń drogowych w 

regionie Bałkanów między systemem 
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stworzenie połączenia z korytarzem Ren-

Dunaj; 

(vi) udoskonalenie obiektów portowych w 

celu lepszego połączenia obu wybrzeży 

Adriatyku, a także opracowanie przez 

zarządy portów północnego wybrzeża 

Adriatyku wspólnej strategii dotyczącej 

zapewnienia bardziej kompleksowego 

zaopatrywania Europy Środkowej w 

towary importowane; 

portów a krajami śródlądowymi, a także 

stworzenie połączenia z korytarzem Ren-

Dunaj; 

(vi) udoskonalenie obiektów portowych w 

celu lepszego połączenia obu wybrzeży 

Adriatyku, a także opracowanie przez 

zarządy portów północnego wybrzeża 

Adriatyku wspólnej strategii dotyczącej 

zapewnienia bardziej kompleksowego 

zaopatrywania Europy Środkowej w 

towary importowane; 

Or. en 

 

 


