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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. zdôrazňuje význam spojenia 

námorných dopravných trás a prístavov 

s inými časťami Európy a dôležitosť 

prepojenia s koridormi TEN-T; vyzýva 

zúčastnené krajiny, aby svoje úsilie 

zamerali na realizáciu projektov, ktoré 

patria do súčasnej siete TEN-T, a iných 

opatrení na jej navrhované rozšírenie do 

juhovýchodnej Európy/na 

východojadranské pobrežie, ktoré umožnia 

vyrovnať rozdiely medzi sieťami, ktoré 

existujú v jadransko-iónskej oblasti; 

vyzýva preto zúčastnené krajiny, aby 

identifikovali prioritné projekty v oblasti 

infraštruktúry, ktoré majú regionálnu 

a európsku pridanú hodnotu, a navrhuje, 

aby sa pozornosť zameriavala okrem iného 

na:  

i) dokončenie balticko-jadranského 

koridoru; 

ii) predĺženie severo-južného 

škandinávsko-stredozemského koridoru; 

iii) vybudovanie koridoru pre nákladnú 

železničnú dopravu medzi alpským 

regiónom a regiónom západného Balkánu; 

iv) lepšie prepojenie Pyrenejského 

polostrova so stredným Talianskom 

a západným Balkánom; 

v) realizáciu cestného spojenia v oblasti 

Balkánu medzi sieťou prístavov 

a vnútrozemskými krajinami, ako aj 

58. zdôrazňuje význam spojenia 

námorných dopravných trás a prístavov 

s inými časťami Európy a dôležitosť 

prepojenia s koridormi TEN-T; vyzýva 

zainteresované krajiny, aby zamerali svoje 

úsilie na realizáciu projektov, ktoré patria 

do súčasnej siete TEN-T, a iných opatrení 

na navrhované rozšírenie tejto siete do 

juhovýchodnej Európy/na 

východojadranské pobrežie, ktoré umožnia 

vyrovnať rozdiely medzi sieťami, ktoré 

existujú v jadransko-iónskej oblasti; 

vyzýva preto zainteresované krajiny, aby 

identifikovali prioritné projekty v oblasti 

infraštruktúry, ktoré majú regionálnu 

a európsku pridanú hodnotu, a navrhuje, 

aby sa pozornosť zameriavala okrem iného 

na:  

i) dokončenie balticko-jadranského 

koridoru vrátane jeho predĺženia smerom 

na juh; 

ii) predĺženie severo-južného 

škandinávsko-stredozemského koridoru; 

iii) vybudovanie koridoru pre nákladnú 

železničnú dopravu medzi alpským 

regiónom a regiónom západného Balkánu; 

iv) lepšie prepojenie Pyrenejského 

polostrova so stredným Talianskom 

a západným Balkánom; 

v) realizáciu cestného spojenia v oblasti 

Balkánu medzi sieťou prístavov 
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prepojenia s rýnsko-dunajským koridorom; 

vi) zlepšenie prístavných zariadení pre 

lepšie spojenie medzi dvoma pobrežiami 

Jadranského mora a prípravu spoločnej 

stratégie riadiacimi orgánmi 

severojadranských prístavov v záujme 

širšej dodávky dovážaného tovaru do 

strednej Európy; 

a vnútrozemskými krajinami, ako aj 

prepojenia s rýnsko-dunajským koridorom; 

vi) zlepšenie prístavných zariadení pre 

lepšie spojenie medzi dvoma pobrežiami 

Jadranského mora a prípravu spoločnej 

stratégie riadiacimi orgánmi 

severojadranských prístavov v záujme 

rozsiahlejších dodávok dovážaného tovaru 

do strednej Európy; 

Or. en 

 

 

 


