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Proposta de resolução Alteração 

58. Realça a importância de ligar as rotas 

de transporte marítimo e os portos a outras 

zonas da Europa e a relevância das 

interligações com corredores RTE-T; 

exorta os países participantes a centrarem 

os seus esforços na execução de projetos 

que estejam abrangidos pela atual rede 

RTE-T e em outras intervenções para o seu 

alargamento previsto à costa sudeste da 

Europa/costa leste do Adriático, e que 

possam colmatar as lacunas da região 

adriático-jónica em matéria de rede; 

convida, portanto, os países envolvidos a 

identificarem projetos prioritários de 

infraestruturas com valor acrescentado 

regional e europeu, e propõe que seja dada 

atenção, nomeadamente, ao seguinte:  

58. Realça a importância de ligar as rotas 

de transporte marítimo e os portos a outras 

zonas da Europa e a relevância das 

interligações com corredores RTE-T; 

exorta os países participantes a centrarem 

os seus esforços na execução de projetos 

que estejam abrangidos pela atual rede 

RTE-T e em outras intervenções para o seu 

alargamento previsto à costa sudeste da 

Europa/costa leste do Adriático, e que 

possam colmatar as lacunas da região 

adriático-jónica em matéria de rede; 

convida, portanto, os países envolvidos a 

identificarem projetos prioritários de 

infraestruturas com valor acrescentado 

regional e europeu, e propõe que seja dada 

atenção, nomeadamente, ao seguinte:  

(i) Conclusão do corredor 

Báltico-Adriático, 

(i) Conclusão do corredor Báltico 

Adriático, incluindo a extensão de todo o 

eixo jónico-adriático, 

(ii) Extensão norte-sul do corredor 

Escandinávia-Mediterrâneo, 

(ii) Extensão norte-sul do corredor 

Escandinávia-Mediterrâneo, 

(iii) Criação de um corredor de transporte 

ferroviário de mercadorias entre os Alpes e 

os Balcãs Ocidentais, 

(iii) Criação de um corredor de transporte 

ferroviário de mercadorias entre os Alpes e 

os Balcãs Ocidentais, 

(iv) Melhoria da ligação entre a Península 

Ibérica, o centro de Itália e os Balcãs 

Ocidentais, 

 

(iv) Melhoria da ligação entre a Península 

Ibérica, o centro de Itália e os Balcãs 

Ocidentais, 
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(v) Construção de uma ligação rodoviária 

na região dos Balcãs entre o sistema 

portuário e os países sem litoral, bem como 

de uma interligação com o corredor 

Reno-Danúbio, 

(v) Construção de uma ligação rodoviária 

na região dos Balcãs entre o sistema 

portuário e os países sem litoral, bem como 

de uma interligação com o corredor 

Reno-Danúbio, 

(vi) Melhoria das instalações portuárias 

com vista ao estabelecimento de melhores 

ligações entre as duas costas do Adriático e 

elaboração de uma estratégia comum pelos 

conselhos de administração dos portos do 

Adriático Norte para um abastecimento 

mais completo da Europa Central com bens 

importados; 

(vi) Melhoria das instalações portuárias 

com vista ao estabelecimento de melhores 

ligações entre as duas costas do Adriático e 

elaboração de uma estratégia comum pelos 

conselhos de administração dos portos do 

Adriático Norte para um abastecimento 

mais completo da Europa Central com bens 

importados; 

Or. en 

 

 


