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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

58. rõhutab, et oluline on ühendada 

mereteed ja sadamad muude Euroopa 

piirkondadega ning siduda need 

üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) 

koridoridega; kutsub osalevaid riike üles 

olemasolevaid vahendeid kasutades 

koondama jõudu nende projektide 

rakendamisele, mida hõlmab praegune 

TEN-T võrk ja muud algatused selle 

kavandatavaks laiendamiseks Kagu-

Euroopasse / Aadria mere idarannikule, 

ning mis kaotaksid Aadria – Joonia mere 

piirkonna võrgulõhe; palub seepärast, et 

asjaomased riigid määraksid kindlaks 

piirkondliku ja Euroopa lisaväärtusega 

prioriteetsed taristuprojektid ning soovitab 

pöörata tähelepanu muu hulgas järgmisele:  

(i) Läänemere – Aadria mere koridori 

lõpuleviimine, 

(ii) Skandinaavia – Vahemere koridori 

põhja-lõuna pikendus, 

(iii) Alpi – Lääne-Balkani 

raudteekaubavedude koridori rajamine, 

(iv) parem ühendus Ibeeria poolsaare, 

Kesk-Itaalia ja Lääne-Balkani vahel, 

(v) maanteeühenduse rajamine Balkani ala 

sadamate ja sisemaa vahel, samuti ühendus 

Reini – Doonau koridoriga, 

(vi) sadamarajatiste täiendamine, et tagada 

58. rõhutab, et oluline on ühendada 

mereteed ja sadamad muude Euroopa 

piirkondadega ning siduda need 

üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) 

koridoridega; kutsub osalevaid riike üles 

olemasolevaid vahendeid kasutades 

koondama jõudu nende projektide 

rakendamisele, mida hõlmab praegune 

TEN-T võrk ja muud algatused selle 

kavandatavaks laiendamiseks Kagu-

Euroopasse / Aadria mere idarannikule, 

ning mis kaotaksid Aadria – Joonia mere 

piirkonna võrgulõhe; palub seepärast, et 

asjaomased riigid määraksid kindlaks 

piirkondliku ja Euroopa lisaväärtusega 

prioriteetsed taristuprojektid ning soovitab 

pöörata tähelepanu muu hulgas järgmisele:  

(i) Läänemere – Aadria mere koridori 

lõpuleviimine, sealhulgas kogu Aadria – 

Joonia mere piirkonda hõlmav pikendus, 

(ii) Skandinaavia – Vahemere koridori 

põhja-lõuna pikendus, 

(iii) Alpi – Lääne-Balkani 

raudteekaubavedude koridori rajamine, 

(iv) parem ühendus Ibeeria poolsaare, 

Kesk-Itaalia ja Lääne-Balkani vahel, 

(v) maanteeühenduse rajamine Balkani ala 

sadamate ja sisemaa vahel, samuti ühendus 

Reini – Doonau koridoriga, 
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parem ühendus Aadria mere kahe ranniku 

vahel, ning Põhja-Aadria sadamate 

juhtkondade ühise strateegia 

väljatöötamine Kesk-Euroopa veelgi 

laialdasemaks varustamiseks 

importkaubaga; 

(vi) sadamarajatiste täiendamine, et tagada 

parem ühendus Aadria mere kahe ranniku 

vahel, ning Põhja-Aadria sadamate 

juhtkondade ühise strateegia 

väljatöötamine Kesk-Euroopa veelgi 

laialdasemaks varustamiseks 

importkaubaga; 

Or. en 

 

 


