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Τροπολογία

58. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ζύλδεζεο
ησλ ζαιάζζησλ νδώλ κεηαθνξάο θαη ησλ
ιηκέλσλ κε άιια κέξε ηεο Δπξώπεο θαη ηε
ζεκαζία ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ηνπο
δηαδξόκνπο ΓΔΓ-Μ (Γηεπξσπατθά Γίθηπα
Μεηαθνξώλ)· θαιεί ηηο ζπκκεηέρνπζεο
ρώξεο λα επηθεληξώζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο
ηνπο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ
θαιύπηνληαη από ην ηξέρνλ δίθηπν ΓΔΓ-Μ
θαη άιισλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνηεηλόκελε επέθηαζή ηνπ πξνο ηε
λνηηναλαηνιηθή Δπξώπε/αλαηνιηθή αθηή
ηεο Αδξηαηηθήο, ηθαλώλ λα θαιύςνπλ ην
ράζκα δηθηύνπ πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή
Αδξηαηηθήο-Ινλίνπ· θαιεί θαηά ζπλέπεηα
ηηο ελδηαθεξόκελεο ρώξεο λα
πξνζδηνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο γηα
έξγα ππνδνκήο πεξηθεξεηαθήο θαη
επξσπατθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη
πξνηείλεη λα δνζεί πξνζνρή κεηαμύ άιισλ:
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(i) ζηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαδξόκνπ
Βαιηηθήο-Αδξηαηηθήο,

(i) ζηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαδξόκνπ
Βαιηηθήο-Αδξηαηηθήο,
σσμπεριλαμβανομένης της νότιας
επέκτασής τοσ,

(ii) ζηελ επέθηαζε πξνο βνξξά θαη λόην
ηνπ δηαδξόκνπ θαλδηλαβίαο-Μεζνγείνπ,
(iii) ζηελ δεκηνπξγία ελόο ζηδεξνδξνκηθνύ
εκπνξεπκαηηθνύ δηαδξόκνπ ΆιπεσλΓπηηθώλ Βαιθαλίσλ,
(iv) ζηελ θαιύηεξε ζύλδεζε ηεο Ιβεξηθήο
ρεξζνλήζνπ κε ηελ θεληξηθή Ιηαιία θαη ηα
Γπηηθά Βαιθάληα,
(v) ζηελ πινπνίεζε νδηθήο ζύλδεζεο ζηελ
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(iv) ζηελ θαιύηεξε ζύλδεζε ηεο Ιβεξηθήο
ρεξζνλήζνπ κε ηελ θεληξηθή Ιηαιία θαη ηα
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πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ κεηαμύ ηνπ
ζπζηήκαηνο ιηκέλσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνύ
ησλ ρσξώλ, θαζώο θαη ζηε δηαζύλδεζε κε
ηνλ δηάδξνκν Ρήλνπ-Γνύλαβε,
(vi) ζηελ βειηίσζε ησλ ιηκεληθώλ
εγθαηαζηάζεσλ γηα θαιύηεξεο ζπλδέζεηο
κεηαμύ ησλ δύν αθηώλ ηεο Αδξηαηηθήο, θαη
ζηελ θαηάξηηζε θνηλήο ζηξαηεγηθήο από
ηνπο δηαρεηξηζηηθνύο θνξείο ησλ ιηκέλσλ
ηεο Βόξεηαο Αδξηαηηθήο γηα πην
εθηεηακέλν εθνδηαζκό ηεο Κεληξηθήο
Δπξώπεο κε εκπνξεύκαηα εηζαγσγήο·

Γπηηθά Βαιθάληα,
(v) ζηελ πινπνίεζε νδηθήο ζύλδεζεο ζηελ
πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ κεηαμύ ηνπ
ζπζηήκαηνο ιηκέλσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνύ
ησλ ρσξώλ, θαζώο θαη ζηε δηαζύλδεζε κε
ηνλ δηάδξνκν Ρήλνπ-Γνύλαβε,
(vi) ζηελ βειηίσζε ησλ ιηκεληθώλ
εγθαηαζηάζεσλ γηα θαιύηεξεο ζπλδέζεηο
κεηαμύ ησλ δύν αθηώλ ηεο Αδξηαηηθήο, θαη
ζηελ θαηάξηηζε θνηλήο ζηξαηεγηθήο από
ηνπο δηαρεηξηζηηθνύο θνξείο ησλ ιηκέλσλ
ηεο Βόξεηαο Αδξηαηηθήο γηα πην
εθηεηακέλν εθνδηαζκό ηεο Κεληξηθήο
Δπξώπεο κε εκπνξεύκαηα εηζαγσγήο·
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