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Ziņojums A8-0279/2015 
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ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu 

2014/2214(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

58. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

58. uzsver, ka ir svarīgi savienot jūras 

transporta maršrutus un ostas ar citām 

Eiropas daļām un nodrošināt savstarpējos 

savienojumus ar TEN-T koridoriem; aicina 

iesaistītās valstis koncentrēt savus 

centienus tādu projektu īstenošanai, uz 

kuriem attiecas pašreizējais TEN-T tīkls, 

un citiem pasākumiem, ar ko īsteno tā 

ierosināto paplašināšanu uz Eiropas 

dienvidaustrumiem / Adrijas jūras 

austrumu piekrasti un ar ko var likvidēt 

Adrijas un Jonijas jūras reģionā vērojamo 

transporta savienojumu trūkumu; minēto 

iemeslu dēļ aicina iesaistītās valstis noteikt 

prioritāros infrastruktūras projektus, kam ir 

reģionāla un Eiropas mēroga pievienotā 

vērtība, un ierosina pievērst uzmanību cita 

starpā šādiem jautājumiem:  

i) Baltijas jūras un Adrijas jūras transporta 

koridora pabeigšana, 

ii) Skandināvijas un Vidusjūras reģiona 

transporta koridora paplašināšana 

ziemeļrietumu virzienā, 

iii) Alpu un Rietumbalkānu dzelzceļa 

kravu pārvadājumu koridora izveide, 

iv) labāks savienojums starp Ibērijas 

pussalu, Itālijas centrālo daļu un 

Rietumbalkāniem, 

v) ceļu savienojuma izveide Balkānu 

reģionā starp ostu sistēmu un valstīm 

58. uzsver, ka ir svarīgi savienot jūras 

transporta maršrutus un ostas ar citām 

Eiropas daļām un nodrošināt savstarpējos 

savienojumus ar TEN-T koridoriem; aicina 

iesaistītās valstis koncentrēt savus 

centienus tādu projektu īstenošanai, uz 

kuriem attiecas pašreizējais TEN-T tīkls, 

un citiem pasākumiem, ar ko īsteno tā 

ierosināto paplašināšanu uz Eiropas 

dienvidaustrumiem / Adrijas jūras 

austrumu piekrasti un ar ko var likvidēt 

Adrijas un Jonijas jūras reģionā vērojamo 

transporta savienojumu trūkumu; minēto 

iemeslu dēļ aicina iesaistītās valstis noteikt 

prioritāros infrastruktūras projektus, kam ir 

reģionāla un Eiropas mēroga pievienotā 

vērtība, un ierosina pievērst uzmanību cita 

starpā šādiem jautājumiem:  

i) Baltijas jūras un Adrijas jūras transporta 

koridora pabeigšana, tostarp visa Jonijas–

Adrijas posma paplašināšana, 

ii) Skandināvijas un Vidusjūras reģiona 

transporta koridora paplašināšana 

ziemeļrietumu virzienā, 

iii) Alpu un Rietumbalkānu dzelzceļa 

kravu pārvadājumu koridora izveide, 

iv) labāks savienojums starp Ibērijas 

pussalu, Itālijas centrālo daļu un 

Rietumbalkāniem, 

v) ceļu savienojuma izveide Balkānu 
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reģiona iekšienē, kā arī starpsavienojuma 

izveide ar Reinas-Donavas koridoru, 

vi) ostu iekārtu uzlabošana, lai sekmētu 

labākus savienojumus starp abiem Adrijas 

jūras krastiem, un kopīgas stratēģijas 

sagatavošana, līdzdarbojoties Adrijas jūras 

ziemeļu ostu valdēm, nolūkā nodrošināt 

importa preču plašāku piegādi 

Centrāleiropai; 

reģionā starp ostu sistēmu un valstīm 

reģiona iekšienē, kā arī starpsavienojuma 

izveide ar Reinas-Donavas koridoru, 

vi) ostu iekārtu uzlabošana, lai sekmētu 

labākus savienojumus starp abiem Adrijas 

jūras krastiem, un kopīgas stratēģijas 

sagatavošana, līdzdarbojoties Adrijas jūras 

ziemeļu ostu valdēm, nolūkā nodrošināt 

importa preču plašāku piegādi 

Centrāleiropai; 

Or. en 

 

 


