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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. subliniază că este important să 

realizeze legături între rutele de transport 

maritim și porturi și alte părți ale Europei 

și că este relevant să se realizeze 

interconectări cu coridoarele TEN-T; invită 

țările participante să își concentreze 

eforturile pe punerea în aplicare a unor 

proiecte care se încadrează în actuala rețea 

TEN-T și în alte intervenții pentru 

extinderea sa propusă la Europa de Sud-

Est/coasta estică a Mării Adriatice, 

capabile să soluționeze decalajul de rețea 

existent în zona adriatico-ionică; invită 

țările implicate, prin urmare, să identifice 

proiecte prioritare de infrastructură cu 

valoare adăugată regională și europeană și 

sugerează să se acorde o atenție deosebită, 

printre altele, următoarelor aspecte:  

(i) finalizarea coridorului baltico-adriatic, 

(ii) extinderea nord-sud a coridorului 

scandinav-mediteranean, 

(iii) înființarea unui coridor feroviar 

internațional Alpi-Balcanii de Vest pentru 

transportul de marfă, 

(iv) o mai bună conexiune între Peninsula 

Iberică, Italia centrală și Balcanii de Vest, 

(v) implementarea unei conexiuni rutiere în 

zona Balcanilor între sistemul portuar și 

țările situate în interior, precum și o 

interconexiune cu coridorul Rin-Dunăre, 

(vi) îmbunătățirea instalațiilor portuare 

58. subliniază că este important să 

realizeze legături între rutele de transport 

maritim și porturi și alte părți ale Europei 

și că este relevant să se realizeze 

interconectări cu coridoarele TEN-T; invită 

țările participante să își concentreze 

eforturile pe punerea în aplicare a unor 

proiecte care se încadrează în actuala rețea 

TEN-T și pe alte intervenții pentru 

extinderea propusă a acesteia la Europa de 

Sud-Est/coasta estică a Mării Adriatice, 

capabile să soluționeze decalajul în 

materie de rețele existent în zona adriatico-

ionică; invită țările implicate, prin urmare, 

să identifice proiecte prioritare de 

infrastructură cu valoare adăugată 

regională și europeană și sugerează să se 

acorde o atenție deosebită, printre altele, 

următoarelor aspecte:  

(i) finalizarea coridorului baltico-adriatic, 

inclusiv a extinderii către sud a acestuia, 

(ii) extinderea nord-sud a coridorului 

scandinavo-mediteraneean, 

(iii) înființarea unui coridor feroviar 

internațional Alpi-Balcanii de Vest pentru 

transportul de marfă, 

(iv) o mai bună conexiune între Peninsula 

Iberică, Italia centrală și Balcanii de Vest, 

(v) implementarea unei conexiuni rutiere în 

zona Balcanilor între sistemul portuar și 

țările situate în interior, precum și o 
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pentru conexiuni mai bune între cele două 

coaste ale Mării Adriatice și pregătirea 

unei strategii comune de către consiliile de 

administrație ale porturilor din zona de 

nord a Mării Adriatice pentru o 

aprovizionare mai cuprinzătoare a Europei 

Centrale cu mărfuri din import; 

interconexiune cu coridorul Rin-Dunăre, 

(vi) îmbunătățirea instalațiilor portuare 

pentru conexiuni mai bune între cele două 

coaste ale Mării Adriatice și pregătirea 

unei strategii comune de către consiliile de 

administrație ale porturilor din zona de 

nord a Mării Adriatice pentru o 

aprovizionare mai cuprinzătoare a Europei 

Centrale cu mărfuri din import; 

Or. en 

 

 


