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Τροπολογία 1
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Υπενθυμίζει ότι η αύξηση της 
προσβασιμότητας, η ενίσχυση των 
περιφερειακών οικονομιών και η επίτευξη 
της συνοχής αποτελούν επίσης στόχο του 
προγράμματος του Διευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και συμβιβάζονται 
πλήρως με την ανάγκη για αποτελεσματική 
κινητικότητα, την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και 
την επίτευξη των γενικών στόχων της 
εσωτερικής αγοράς,

1. Υπενθυμίζει ότι η αύξηση της 
προσβασιμότητας, η ενίσχυση των 
περιφερειακών και τοπικών οικονομιών 
και η επίτευξη της συνοχής αποτελούν 
επίσης στόχο του προγράμματος του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) και συμβιβάζονται πλήρως με την 
ανάγκη για αποτελεσματική κινητικότητα, 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των 
γενικών στόχων της εσωτερικής αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 2
Ville Itälä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι περίπου το 23,7% (82 
δις ευρώ) των πιστώσεων του Ταμείου 
Συνοχής και των Διαρθρωτικών Ταμείων
για την περίοδο 2007 - 2013 προορίζεται 
για τις μεταφορές, αλλά μόνο τα μισά από 
αυτά θα δαπανηθούν για προγράμματα
ΔΕΔ-Μ (€17 δις ευρώ για το δίκτυο 
προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ και 27,2 δις 
ευρώ για το γενικό μέρος) ενώ τα άλλα 
μισά υποτίθεται ότι επενδύονται σε
εθνικά, περιφερειακά και τοπικά 
προγράμματα που δεν αναφέρονται στους 
χάρτες ΔΕΔ-Μ,

2. υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις του 
Ταμείου Συνοχής και των Διαρθρωτικών 
Ταμείων πρέπει να κατανέμονται προς 
καλύτερη υποστήριξη των προγραμμάτων
ΔΕΔ-Μ· κατά την κατανομή των 
κονδυλίων θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη τα εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά προγράμματα που 
δεν αναφέρονται στους χάρτες ΔΕΔ-Μ,

Or. fi
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Τροπολογία 3
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει την έλλειψη ισορροπίας 
στις προγραμματισμένες επενδύσεις στις 
μεταφορές ανάμεσα στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς (οδικές υποδομές 41 
δις έναντι των σιδηροδρομικών 23,6 και 
των εσωτερικών πλωτών 0,6 δις), η οποία
δεν μπορεί να συμβάλει ούτε στην 
ενίσχυση των στόχων για στροφή από έναν 
τρόπο σε άλλο προκειμένου να μειωθούν 
οι εκπομπές CO2 αλλά ούτε και στη σωστή 
και αποτελεσματική «συν-τροπικότητα»,

3. υπενθυμίζει την κατανομή των 
προγραμματισμένων επενδύσεων στις 
μεταφορές ανάμεσα στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς (οδικές υποδομές 41 
δις έναντι των σιδηροδρομικών 23,6 και 
των εσωτερικών πλωτών 0,6 δις), η οποία 
θα συμβάλει περιορισμένα στην ενίσχυση 
των στόχων για στροφή από έναν τρόπο σε 
άλλο προκειμένου να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 και στη σωστή και 
αποτελεσματική «συν-τροπικότητα»,

Or. en

Τροπολογία 4
Michel Dantin, Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει την έλλειψη ισορροπίας 
στις προγραμματισμένες επενδύσεις στις 
μεταφορές ανάμεσα στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς (οδικές υποδομές 41 
δις έναντι των σιδηροδρομικών 23,6 και 
των εσωτερικών πλωτών 0,6 δις), η οποία 
δεν μπορεί να συμβάλει ούτε στην 
ενίσχυση των στόχων για στροφή από 
έναν τρόπο σε άλλο προκειμένου να 
μειωθούν οι εκπομπές CO2 αλλά ούτε και 
στη σωστή και αποτελεσματική «συν-
τροπικότητα»,

3. λυπάται για την έλλειψη ισορροπίας 
στις προγραμματισμένες επενδύσεις στις 
μεταφορές ανάμεσα στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς (οδικές υποδομές 41 
δις έναντι των σιδηροδρομικών 23,6 και 
των εσωτερικών πλωτών 0,6 δις), η οποία 
αποβαίνει εις βάρος της δημιουργίας
διατροπικών και βιώσιμων ευρωπαϊκών 
μεταφορών· εύχεται σχετικά οι
ευρωπαϊκές επενδύσεις σε προγράμματα
σιδηροδρομικών μεταφορών να 
αποκτήσουν προτεραιότητα και να 
ενταθούν σε όσα μέρη οι οδικές υποδομές 
βρίσκονται ήδη σε ικανοποιητικό επίπεδο 
ανάπτυξης,

Or. fr
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Τροπολογία 5
Michel Dantin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. λυπάται για την τάση αναβολής στην 
εκκίνηση των διασυνοριακών
προγραμμάτων και των σιδηροδρομικών 
προγραμμάτων γενικότερα, με κίνδυνο να 
παραμείνει το δίκτυο ΔΕΔ-Μ ένα 
κακοσυνδεδεμένο σύμπλεγμα 27 εθνικών 
δικτύων,

4. λυπάται για την επιβράδυνση της 
εφαρμογής διασυνοριακών προγραμμάτων 
και σιδηροδρομικών προγραμμάτων 
γενικότερα, εξαιτίας της έλλειψης 
κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και της υπερβολικής εξάρτησης από τις 
χρηματοδοτήσεις των κρατών μελών, με 
κίνδυνο να παραμείνει το δίκτυο ΔΕΔ-Μ 
ένα κακοσυνδεδεμένο σύμπλεγμα 27 
εθνικών δικτύων,

Or. fr

Τροπολογία 6
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. λυπάται για την τάση αναβολής στην 
εκκίνηση των διασυνοριακών 
προγραμμάτων και των σιδηροδρομικών 
προγραμμάτων γενικότερα, με κίνδυνο να 
παραμείνει το δίκτυο ΔΕΔ-Μ ένα 
κακοσυνδεδεμένο σύμπλεγμα 27 εθνικών 
δικτύων,

4. λυπάται για την τάση αναβολής στην 
εκκίνηση των διασυνοριακών 
προγραμμάτων και των σιδηροδρομικών 
προγραμμάτων γενικότερα, με κίνδυνο να 
παραμείνει το δίκτυο ΔΕΔ-Μ ένα 
κακοσυνδεδεμένο σύμπλεγμα 27 εθνικών 
δικτύων, και τονίζει ότι πρέπει να 
δημιουργηθούν διασυνδέσεις μεταξύ των 
προγραμμάτων προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ 
και της διατροπικότητας,

Or. ro
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Τροπολογία 7
Ville Itälä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπενθυμίζει ότι πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά την κατασκευή του δικτύου 
ΔΕΔ-Μ τα προγράμματα που ξεπερνούν 
τα εσωτερικά όρια της ΕΕ. Οι συνοριακοί
σταθμοί διέλευσης είναι σημαντικοί για
το δίκτυο ΔΕΔ-Μ επειδή δεν επαρκεί
στον τομέα αυτό η απλή πολιτική
συμφωνία βουλήσεων - χρειάζεται επίσης 
και η εφαρμογή στην πράξη προκειμένου 
να καταστεί λειτουργικό το δίκτυο στις 
διασυνοριακές περιοχές. Επιπλέον, θα
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι
συνοριακοί σταθμοί διέλευσης στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ,

Or. fi

Τροπολογία 8
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει τη σημασία των μεταφορών 
γενικά - και των σιδηροδρομικών 
μεταφορών ειδικότερα - προκειμένου να
εξασφαλιστεί η εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να προαχθούν 
αποτελεσματικές από οικολογικής 
απόψεως μεταφορές, και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την υλοποίηση 
σιδηροδρομικών υποδομών μεγάλης 
ταχύτητας, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση 
των πρωτευουσών όλων των κρατών 
μελών,
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Or. ro

Τροπολογία 9
Michel Dantin, Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ανησυχεί λόγω της έλλειψης 
λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τη 
σημερινή εκτέλεση των επενδύσεων στις 
μεταφορές· διερωτάται δε μήπως μια 
ακριβέστερη αξιολόγηση αυτής της 
εκτέλεσης δεν θα έφερνε στο φως 
σοβαρές καθυστερήσεις στις επενδύσεις
που έχουν προγραμματισθεί για 
προγράμματα ΔΕΔ-Μ και επιμένει ότι, 
ειδικά μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης, χρειάζεται να τηρηθεί 
αυστηρότερα το σχετικό χρονοδιάγραμμα,

6. ανησυχεί λόγω της έλλειψης 
λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τη 
σημερινή εκτέλεση των επενδύσεων στις 
μεταφορές και λόγω των καθυστερήσεων 
που παρατηρούνται στο μεγαλύτερο 
μέρος των σημερινών προγραμμάτων 
ΔΕΔ-Μ· ζητεί σχετικά μια ακριβέστερη 
αξιολόγηση της εκτέλεσης αυτών των 
προγραμμάτων, και επιμένει ότι, ειδικά 
μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης, χρειάζεται να τηρηθεί 
αυστηρότερα το σχετικό χρονοδιάγραμμα,

Or. fr

Τροπολογία 10
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ανησυχεί λόγω της έλλειψης 
λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τη 
σημερινή εκτέλεση των επενδύσεων στις 
μεταφορές· διερωτάται δε μήπως μια 
ακριβέστερη αξιολόγηση αυτής της 
εκτέλεσης δεν θα έφερνε στο φως σοβαρές 
καθυστερήσεις στις επενδύσεις που έχουν 
προγραμματισθεί για προγράμματα ΔΕΔ-
Μ και επιμένει ότι, ειδικά μέσα στο 
πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης, χρειάζεται να τηρηθεί 
αυστηρότερα το σχετικό χρονοδιάγραμμα,

6. ανησυχεί λόγω της έλλειψης 
λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τη 
σημερινή εκτέλεση των επενδύσεων στις 
μεταφορές· διερωτάται δε μήπως μια 
ακριβέστερη αξιολόγηση αυτής της 
εκτέλεσης δεν θα έφερνε στο φως σοβαρές 
καθυστερήσεις στις επενδύσεις που έχουν 
προγραμματισθεί για προγράμματα ΔΕΔ-
Μ και επιμένει ότι, ειδικά μέσα στο 
πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης, χρειάζεται να τηρηθεί 
αυστηρότερα το σχετικό χρονοδιάγραμμα· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή το ψήφισμα 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας

Απριλίου 2009 σχετικά με το πράσινο 
βιβλίο για τα ΔΕΔ-Μ, του οποίου η 
παράγραφος 46 αναφέρει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  ‘καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΤΕπ να υποβάλλουν 
ετήσιο κατάλογο συγκεκριμένων 
συγχρηματοδοτούμενων έργων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σε περίπτωση έργων ΔΕΔ-Μ 
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα 
περιφερειακά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής 
και την ΕΤΕπ, όπως ήδη ισχύει για τη 
συγχρηματοδότηση ΔΕΔ-Μ’,

Or. en

Τροπολογία 11
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισύρει ιδιαίτερα την προσοχή στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του δικτύου 
ΔΕΔ-Μ, η οποία είναι ιδιαίτερα προφανής 
στα διασυνοριακά τμήματα των 
προγραμμάτων και στην άμεση συσχέτισή 
τους με τα εθνικά προγράμματα 
σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών 
οδών,

7. επισύρει ιδιαίτερα την προσοχή στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του δικτύου 
ΔΕΔ-Μ, η οποία είναι ιδιαίτερα προφανής 
στα διασυνοριακά τμήματα των 
προγραμμάτων και στην άμεση συσχέτισή 
τους με τα εθνικά προγράμματα για τα 
δίκτυα οδικών, σιδηροδρομικών και 
εσωτερικών πλωτών οδών,

Or. en

Τροπολογία 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. τονίζει ότι η κατανομή των 
κονδυλίων συνοχής και των 
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διαρθρωτικών κονδυλίων στις μεταφορές 
πραγματοποιείται μεταξύ των τρόπων και 
των δικτύων μεταφορών χωρίς να 
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι στόχοι 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 13
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί λοιπόν να αυξηθούν όλες οι 
πιστώσεις που διατίθενται στο ΔΕΔ-Μ με
την πρόβλεψη κεφαλαίων συνοχής για τα
προγράμματα μεταφορών και την 
αφιέρωση ενός ποσού εντός αυτής της 
χρηματοδότησης για το κυρίως δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ καθώς αυτό θα οδηγήσει σε πιο 
αποτελεσματική και συνεπή χρήση της 
χρηματοδότησης για τη συνοχή σε σχέση 
με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική 
αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και 
μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση του 
δικτύου ΔΕΔ-Μ.

8. ζητεί λοιπόν να λαμβάνονται καλύτερα 
υπόψη η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών 
και, ειδικότερα, τα ΔΕΔ-Μ, κατά την 
πρόβλεψη κεφαλαίων για την πολιτική
συνοχής καθώς αυτό θα οδηγήσει σε πιο 
αποτελεσματική και συνεπή χρήση των 
κονδυλίων αυτών σε σχέση με τους 
στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και μια πιο 
αποτελεσματική υλοποίηση του δικτύου 
ΔΕΔ-Μ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
τη δυνατότητα θέσπισης, στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή, κριτηρίων 
κατανομής και από όρους εξάρτησης που 
θα λαμβάνουν καλύτερα υπόψη το 
ευρωπαϊκό συμφέρον για τα δίκτυα 
μεταφορών.

Or. fr

Τροπολογία 14
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί λοιπόν να αυξηθούν όλες οι 
πιστώσεις που διατίθενται στο ΔΕΔ-Μ με 

8. ζητεί λοιπόν να αυξηθούν όλες οι 
πιστώσεις που διατίθενται στο ΔΕΔ-Μ και 
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την πρόβλεψη κεφαλαίων συνοχής για τα
προγράμματα μεταφορών και την 
αφιέρωση ενός ποσού εντός αυτής της 
χρηματοδότησης για το κυρίως δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ καθώς αυτό θα οδηγήσει σε πιο 
αποτελεσματική και συνεπή χρήση της 
χρηματοδότησης για τη συνοχή σε σχέση 
με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική 
αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και 
μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση του 
δικτύου ΔΕΔ-Μ.

σε άλλα προγράμματα μεταφορών και την 
αφιέρωση ενός ποσού εντός αυτής της 
χρηματοδότησης για το κυρίως δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ καθώς αυτό θα οδηγήσει σε πιο 
αποτελεσματική και συνεπή χρήση της 
χρηματοδότησης για τη συνοχή σε σχέση 
με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική 
αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και 
μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση του 
δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Or. en

Τροπολογία 15
Michel Dantin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί λοιπόν να αυξηθούν όλες οι 
πιστώσεις που διατίθενται στο ΔΕΔ-Μ με 
την πρόβλεψη κεφαλαίων συνοχής για τα 
προγράμματα μεταφορών και την 
αφιέρωση ενός ποσού εντός αυτής της 
χρηματοδότησης για το κυρίως δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ καθώς αυτό θα οδηγήσει σε πιο 
αποτελεσματική και συνεπή χρήση της 
χρηματοδότησης για τη συνοχή σε σχέση 
με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική 
αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και 
μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση του 
δικτύου ΔΕΔ-Μ.

8. ζητεί λοιπόν να αυξηθούν όλες οι 
πιστώσεις που διατίθενται στο ΔΕΔ-Μ με 
την πρόβλεψη κεφαλαίων συνοχής για τα 
προγράμματα διασυνοριακών και/ή 
διατροπικών μεταφορών και την 
αφιέρωση ενός ποσού εντός αυτής της 
χρηματοδότησης για το κυρίως δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ καθώς αυτό θα οδηγήσει σε πιο 
αποτελεσματική και συνεπή χρήση της 
χρηματοδότησης για τη συνοχή σε σχέση 
με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική 
αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και 
μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση του 
δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Or. fr

Τροπολογία 16
Ville Itälä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επικεντρωθούν περισσότερο απ’ ότι 
μέχρι τούδε στην ορθή χρήση των 
κονδυλίων συνοχής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεδομένου ότι το περιθώριο 
σφάλματος είναι πολύ σημαντικό σε 
ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Or. fi

Τροπολογία 17
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. τονίζει ότι η εκμετάλλευση των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και της διασύνδεσής τους με 
άλλα μέσα μεταφοράς θα συμβάλει 
σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και της ασφάλειας των οδικών 
μεταφορών, και καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
υλοποίηση ευφυών συστημάτων 
μεταφοράς σε ολόκληρη την Ένωση και 
να τα υποστηρίξουν παραχωρώντας τους 
απαιτούμενους οικονομικούς πόρους.

Or. ro

Τροπολογία 18
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
οδηγό καλών πρακτικών για τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις σχετικά με μεγάλα 
προγράμματα δημόσιου συμφέροντος, 
προκειμένου να αποφεύγονται 
καταστάσεις στις οποίες συχνά τα 
ιδιωτικά συμφέροντα εμποδίζουν την 
υλοποίηση προγραμμάτων μεταφορών 
δημοσίου συμφέροντος, περιορίζουν την 
αποτελεσματική χρήση κονδυλίων και 
επιβραδύνουν την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 19
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευθούν την ενδιάμεση 
αναθεώρηση των δημοσιονομικών 
προοπτικών 2007-2013, που επιτρέπει
στα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα 
λειτουργικά τους προγράμματα, 
προκειμένου να δώσουν μεγαλύτερη 
σημασία στα σχέδια προτεραιότητας για 
τις διευρωπαϊκές μεταφορές.

Or. ro


