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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

58. pabrėžia, kaip svarbu sujungti jūrų 

transporto maršrutus ir uostus su kitais 

Europos regionais, taip pat užtikrinti 

jungtis su transeuropinio transporto tinklo 

(TEN-T) koridoriais; ragina dalyvaujančias 

šalis sutelkti savo pastangas projektams, 

įtrauktiems į dabartinį transeuropinį 

transporto tinklą ir kitus veiksmus dėl 

pasiūlymo jį išplėsti iki Pietryčių Europos / 

rytinės Adrijos jūros pakrantės, kuris leistų 

užpildyti Adrijos ir Jonijos jūrų regione 

egzistuojančią tinklo spragą, įgyvendinti; 

todėl ragina dalyvaujančias šalis nustatyti 

prioritetinius infrastruktūros projektus, 

kuriančius regionams ir ES pridėtinę vertę, 

ir siūlo dėmesį, inter alia, skirti: 

i) Baltijos–Adrijos koridoriaus užbaigimui; 

ii) Skandinavijos–Viduržemio jūros 

koridoriaus išplėtimui į Šiaurę ir Pietus; 

iii) Alpių–Vakarų Balkanų geležinkelių 

koridoriaus kroviniams vežti įrengimui; 

iv) geresniam Pirėnų pusiasalio, vidurio 

Italijos ir Vakarų Balkanų sujungimui; 

v) kelių jungties Balkanų teritorijoje tarp 

uostų sistemos ir nejūrinių šalių ir 

tarpusavio jungties su Reino–Dunojaus 

koridoriumi įgyvendinimui; 

vi) uosto infrastruktūros gerinimui siekiant 

geriau sujungti abi Adrijos jūros pakrantes 

ir Šiaurės Adrijos jūros uostų valdymo 

58. pabrėžia, kaip svarbu sujungti jūrų 

transporto maršrutus ir uostus su kitais 

Europos regionais, taip pat užtikrinti 

jungtis su transeuropinio transporto tinklo 

(TEN-T) koridoriais; ragina dalyvaujančias 

šalis sutelkti savo pastangas projektams, 

įtrauktiems į dabartinį transeuropinį 

transporto tinklą ir kitus veiksmus dėl 

pasiūlymo jį išplėsti iki Pietryčių Europos / 

rytinės Adrijos jūros pakrantės, kuris leistų 

užpildyti Adrijos ir Jonijos jūrų regione 

egzistuojančią tinklo spragą, įgyvendinti; 

todėl ragina dalyvaujančias šalis nustatyti 

prioritetinius infrastruktūros projektus, 

kuriančius regionams ir ES pridėtinę vertę, 

ir siūlo dėmesį, inter alia, skirti: 

i) Baltijos–Adrijos koridoriaus užbaigimui, 

įskaitant išplėtimą per visus Jonijos ir 

Adrijos jūrų regiono kalnus; 

ii) Skandinavijos–Viduržemio jūros 

koridoriaus išplėtimui į Šiaurę ir Pietus; 

iii) Alpių–Vakarų Balkanų geležinkelių 

koridoriaus kroviniams vežti įrengimui; 

iv) geresniam Pirėnų pusiasalio, vidurio 

Italijos ir Vakarų Balkanų sujungimui; 

v) kelių jungties Balkanų teritorijoje tarp 

uostų sistemos ir nejūrinių šalių ir 

tarpusavio jungties su Reino–Dunojaus 

koridoriumi įgyvendinimui; 

vi) uosto infrastruktūros gerinimui siekiant 
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organų bendros strategijos dėl platesnio 

importo prekių tiekimo Vidurio Europai 

parengimui; 

geriau sujungti abi Adrijos jūros pakrantes 

ir Šiaurės Adrijos jūros uostų valdymo 

organų bendros strategijos dėl platesnio 

importo prekių tiekimo Vidurio Europai 

parengimui; 

Or. en 

 

 


