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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

58. understreger, at det er vigtigt at 

forbinde søtransportruter og -havne med 

andre dele af Europa, og at det er relevant 

at satse på forbindelser til TEN-T-

korridorerne; opfordrer de deltagende 

lande til at målrette deres indsats mod at 

implementere projekter, som er dækket af 

det nuværende transeuropæiske 

transportnet (TEN-T) og andre 

interventioner for dets foreslåede udvidelse 

til Sydøsteuropa/den østlige 

Adriaterhavskyst, og som er i stand til at 

afhjælpe manglerne i nettet i det adriatisk-

ioniske område; opfordrer derfor de 

pågældende lande til at identificere 

prioriterede infrastrukturprojekter med 

regional og europæisk merværdi, og 

foreslår, at der bl.a. lægges vægt på:  

(i) fuldendelse af Østersø-

Adriaterhavskorridoren, 

(ii) den nord-sydgående udvidelse af 

Skandinavien-Middelhavskorridoren 

(iii) etableringen af en godstogskorridor 

mellem Alperegionen og det vestlige 

Balkan 

(iv) en bedre forbindelse mellem Den 

Iberiske Halvø, det centrale Italien og det 

vestlige Balkan 

(v) gennemførelsen af en vejforbindelse i 

58. understreger, at det er vigtigt at 

forbinde søtransportruter og -havne med 

andre dele af Europa, og at det er relevant 

at satse på forbindelser til TEN-T-

korridorerne; opfordrer de deltagende 

lande til at målrette deres indsats mod at 

implementere projekter, som er dækket af 

det nuværende transeuropæiske 

transportnet (TEN-T) og andre 

interventioner for dets foreslåede udvidelse 

til Sydøsteuropa/den østlige 

Adriaterhavskyst, og som er i stand til at 

afhjælpe manglerne i nettet i det adriatisk-

ioniske område; opfordrer derfor de 

pågældende lande til at identificere 

prioriterede infrastrukturprojekter med 

regional og europæisk merværdi, og 

foreslår, at der bl.a. lægges vægt på:  

(i) fuldendelse af Østersø-

Adriaterhavskorridoren, herunder 

udvidelsen langs hele den jonisk-

adriatiske kyst 

(ii) den nord-sydgående udvidelse af 

Skandinavien-Middelhavskorridoren 

(iii) etableringen af en godstogskorridor 

mellem Alperegionen og det vestlige 

Balkan 

(iv) en bedre forbindelse mellem Den 

Iberiske Halvø, det centrale Italien og det 
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Balkanregionen mellem havnesystemet og 

indlandsstater samt en sammenkobling 

med Rhinen-Donau-korridoren 

(vi) forbedring af havneanlæg for at få en 

bedre forbindelser mellem de to 

kyststrækninger ved Adriaterhavet og 

udarbejdelsen af en fælles strategi af de 

nordadriatiske havnes forvaltningsorganer 

med henblik på at en mere omfattende 

forsyning af indførselsvarer til 

Centraleuropa 

vestlige Balkan 

(v) gennemførelsen af en vejforbindelse i 

Balkanregionen mellem havnesystemet og 

indlandsstater samt en sammenkobling 

med Rhinen-Donau-korridoren 

(vi) forbedring af havneanlæg for at få en 

bedre forbindelser mellem de to 

kyststrækninger ved Adriaterhavet og 

udarbejdelsen af en fælles strategi af de 

nordadriatiske havnes forvaltningsorganer 

med henblik på at en mere omfattende 

forsyning af indførselsvarer til 

Centraleuropa 

Or. en 

 

 


