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Förslag till resolution Ändringsförslag 

58. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av att ansluta 

sjötransportvägarna och hamnarna till 

andra delar av Europa och betonar 

betydelsen av anslutningar till de 

transeuropeiska transportkorridorerna. 

Parlamentet uppmanar de deltagande 

länderna att fokusera sina insatser på att 

genomföra projekt som ingår i det 

nuvarande transeuropeiska transportnätet 

och andra åtgärder för dess föreslagna 

utvidgning till sydöstra Europa/Adriatiska 

havets östkust, så att man kan komma 

till rätta med de befintliga 

transportnätsbristerna i den adriatisk-

joniska regionen. Parlamentet uppmanar 

därför de berörda länderna att fastställa 

prioriterade infrastrukturprojekt som ger ett 

regionalt och europeiskt mervärde och 

föreslår att man bland annat beaktar:  

58. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av att ansluta 

sjötransportvägarna och hamnarna till 

andra delar av Europa och betonar 

betydelsen av anslutningar till de 

transeuropeiska transportkorridorerna. 

Parlamentet uppmanar de deltagande 

länderna att fokusera sina insatser på att 

genomföra projekt som ingår i det 

nuvarande transeuropeiska transportnätet 

och andra åtgärder för dess föreslagna 

utvidgning till sydöstra Europa/Adriatiska 

havets östkust, så att man kan komma 

till rätta med de befintliga 

transportnätsbristerna i den adriatisk-

joniska regionen. Parlamentet uppmanar 

därför de berörda länderna att fastställa 

prioriterade infrastrukturprojekt som ger ett 

regionalt och europeiskt mervärde och 

föreslår att man bland annat beaktar:  

(i) ett färdigställande av korridoren 

Östersjön–Adriatiska havet, 

(i) ett färdigställande av korridoren 

Östersjön–Adriatiska havet, inklusive 

förlängningen utefter hela den jonisk-

adriatiska kusten, 

(ii) den nord-sydliga utvidgningen av 

korridoren från Skandinavien till 

Medelhavsområdet, 

(ii) den nord-sydliga utvidgningen av 

korridoren från Skandinavien till 

Medelhavsområdet, 

(iii) upprättandet av en godstågskorridor 

mellan Alperna och västra Balkan, 

(iii) upprättandet av en godstågskorridor 

mellan Alperna och västra Balkan, 
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(iv) skapandet av en bättre förbindelse 

mellan Iberiska halvön, centrala Italien och 

västra Balkan, 

(iv) skapandet av en bättre förbindelse 

mellan Iberiska halvön, centrala Italien och 

västra Balkan, 

(v) förbättrade vägförbindelser på Balkan, 

mellan hamnarna och länderna i inlandet, 

samt som en förbindelse med Rhen–

Donau-korridoren, 

(v) förbättrade vägförbindelser på Balkan, 

mellan hamnarna och länderna i inlandet, 

samt som en förbindelse med Rhen–

Donau-korridoren, 

(vi) förbättrade hamnanläggningar för 

bättre förbindelser mellan Adriatiska 

havets två kuster samt utarbetande av en 

gemensam strategi av styrelserna för 

hamnarna i norra Adriatiska havet för ett 

ökat tillhandahållande av importvaror i 

Centraleuropa. 

(vi) förbättrade hamnanläggningar för 

bättre förbindelser mellan Adriatiska 

havets två kuster samt utarbetande av en 

gemensam strategi av styrelserna för 

hamnarna i norra Adriatiska havet för ett 

ökat tillhandahållande av importvaror i 

Centraleuropa. 

Or. en 

 

 


