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Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poudarja pomen povezovanja 

pomorskih prometnih poti in pristanišč z 

drugimi deli Evrope in pomen medsebojne 

povezanosti s koridorji TEN-T; poziva 

države udeleženke, naj prizadevanja 

usmerijo v izvajanje projektov, ki so 

pokriti s sedanjim omrežjem TEN-T, in 

drugih posegov za njegovo predlagano 

širitev na jugovzhodno Evropo/vzhodno 

jadransko obalo, da bi zaprli vrzel v 

omrežju, ki obstaja na jadransko-jonskem 

območju; zato poziva vključene države, naj 

določijo prednostne infrastrukturne 

projekte z regionalno in evropsko dodano 

vrednostjo, ter predlaga, naj med drugim 

posebno pozornost namenijo:  

(i) dokončanju koridorja Baltik–Jadran, 

(ii) podaljšanju koridorja Skandinavija–

Sredozemlje na sever in jug, 

(iii) vzpostavitvi železniškega tovornega 

koridorja med Alpami in Zahodnim 

Balkanom, 

(iv) boljši povezavi med Iberskim 

polotokom, osrednjo Italijo in Zahodnim 

Balkanom, 

(v) izvedbi cestnih povezav na Balkanu 

med sistemom pristanišč in notranjimi 

državami ter povezavi s koridorjem Ren–

Donava; 

(vi) izboljšanju pristaniških zmogljivosti za 

boljšo povezavo med obema jadranskima 

58. poudarja pomen povezovanja 

pomorskih prometnih poti in pristanišč z 

drugimi deli Evrope in pomen medsebojne 

povezanosti s koridorji TEN-T; poziva 

države udeleženke, naj prizadevanja 

usmerijo v izvajanje projektov, ki so 

pokriti s sedanjim omrežjem TEN-T, in 

drugih posegov za njegovo predlagano 

širitev na jugovzhodno Evropo/vzhodno 

jadransko obalo, da bi zaprli vrzel v 

omrežju, ki obstaja na jadransko-jonskem 

območju; zato poziva vključene države, naj 

določijo prednostne infrastrukturne 

projekte z regionalno in evropsko dodano 

vrednostjo, ter predlaga, naj med drugim 

posebno pozornost namenijo:  

(i) dokončanju koridorja Baltik–Jadran, 

vključno s podaljšanjem na jug, 

(ii) podaljšanju koridorja Skandinavija–

Sredozemlje na sever in jug, 

(iii) vzpostavitvi železniškega tovornega 

koridorja med Alpami in Zahodnim 

Balkanom, 

(iv) boljši povezavi med Iberskim 

polotokom, osrednjo Italijo in Zahodnim 

Balkanom, 

(v) izvedbi cestnih povezav na Balkanu 

med sistemom pristanišč in notranjimi 

državami ter povezavi s koridorjem Ren–

Donava; 

(vi) izboljšanju pristaniških zmogljivosti za 
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obalama ter pripravi skupne strategije 

upravnih odborov severnojadranskih 

pristanišč za bolj celovito oskrbovanje 

srednje Evrope z uvoženim blagom; 

boljšo povezavo med obema jadranskima 

obalama ter pripravi skupne strategije 

upravnih odborov severnojadranskih 

pristanišč za bolj celovito oskrbovanje 

srednje Evrope z uvoženim blagom; 

Or. en 

 

 


