
AD\1219638EL.docx PE657.369v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

2020/2115(INI)

2.12.2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας
(2020/2115(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Angel Dzhambazki

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού)



PE657.369v02-00 2/9 AD\1219638EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1219638EL.docx 3/9 PE657.369v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία έτη, παγκόσμιοι παράγοντες έχουν αναγνωρίσει 
τις δυνατότητες συνδεσιμότητας των μεταφορών και έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην 
επιδίωξη της στρατηγικής ανάπτυξης παγκόσμιων υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το πρώτο βήμα, στο πλαίσιο αυτό, σε επίπεδο ΕΕ πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 
2018, με την έγκριση της στρατηγικής για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες μεταφορές καθίστανται ολοένα και πιο 
πολυτροπικές και ότι προκύπτουν νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση και περαιτέρω 
ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών ΕΕ-Ασίας, ιδίως στον σιδηροδρομικό και τον 
ναυτιλιακό τομέα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 κατέδειξε ότι η συνέχεια των μεταφορών 
από και προς την Ασία ήταν απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού 
για όλα τα είδη αγαθών κατά τη διάρκεια της πανδημίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδέσεις μεταφορών ΕΕ-Ασίας είναι μοναδικές σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τον μεταφερόμενο όγκο και τις διανυόμενες 
αποστάσεις, είναι δε αναγκαίο να συνυπολογίζονται η ποικιλία των εδαφών από τα 
οποία διέρχονται και η σταθερότητά τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια 
και η προστασία των οχημάτων ανεξάρτητα από τον χρησιμοποιούμενο τρόπο 
μεταφοράς·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η προώθηση, σε ενωσιακό επίπεδο, 
κανόνων όπως ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων και οι κανόνες προμηθειών στην 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αμοιβαιότητα όσον αφορά τη δυνατότητα 
πρόσβασης των εταίρων σε δημόσιες συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει η 
ΕΕ να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων είναι ανοικτές και 
διαφανείς, ώστε να απολαμβάνουν οι εταιρείες ίσους όρους, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητά τους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τους ενωσιακούς στόχους της πράσινης μετάβασης, είναι αναγκαίο 
να εξεταστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις διαδρομές 
μεταφορών ΕΕ-Ασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς 
θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εκπομπές αυτές, δεδομένου του 
μεγάλου όγκου των εμπορευματικών μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 
να μην παρεμποδίζεται η αποδοτικότητα των συνδέσεων οδικών μεταφορών, θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μετάβαση σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας 
(ηλεκτρική ενέργεια ή υδρογόνο) για σκοπούς μεταφορών·

1. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 
διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της στρατηγικής για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, 
ακολουθώντας συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση 
των συνδέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και παρέχοντας έναν αποτελεσματικό 
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μηχανισμό πολιτικής διακυβέρνησης που θα μπορούσε να επιτρέψει στην ΕΕ να ορίζει 
κανόνες όσον αφορά τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, προωθώντας παράλληλα 
ενωσιακές αρχές όπως η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση, η βιωσιμότητα, η 
αμοιβαιότητα και ο θεμιτός ανταγωνισμός επί ίσοις όροις, η δημοκρατία, και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ότι η Ασία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 
της ΕΕ και ότι, συνεπώς, η συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας έχει όχι μόνο οικονομική, αλλά 
και γεωπολιτική, σημασία· σημειώνει ότι η Κίνα αποτελεί συστημικό αντίπαλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τα έργα υποδομών διαδραματίζουν ρόλο στη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική πολιτικής της Κίνας· σημειώνει ότι θα πρέπει η ΕΕ να 
συνεχίσει να προωθεί ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπου 
θα πρέπει να ισχύουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητά τους·

2. υπογραμμίζει τη σημασία των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από την πανδημία 
COVID-19 και, συνεπώς, αναγνωρίζει τη σημασία της συντονισμένης αποκατάστασης 
των διασυνοριακών ροών αγαθών, εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, 
υπηρεσιών και κεφαλαίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι παγκόσμιες διαδρομές 
μεταφορών και οι αλυσίδες εφοδιασμού παραμένουν ανοιχτές και ασφαλείς· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την ψηφιοποίηση και την απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα των δικτύων 
μεταφορών και του διασυνοριακού εμπορίου·

3. ενθαρρύνει ένθερμα μια συντονισμένη παγκόσμια προσέγγιση, μέσω της στενής 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της 
συνδεσιμότητας, των ανθεκτικών υποδομών μεταφορών και της βιομηχανίας, με 
γνώμονα την υποστήριξη της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού· τονίζει, επομένως, ότι 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να συνεχίσει 
να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, με εργαλεία όπως ένα επενδυτικό 
πλαίσιο για εξωτερική δράση ή γεωγραφικοί επενδυτικοί μηχανισμοί, όπως το Ταμείο 
επενδύσεων γειτονίας (NIF), η Επενδυτική διευκόλυνση για την Κεντρική Ασία (IFCA) 
και η Επενδυτική διευκόλυνση για την Ασία (AIF)·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν και να εφαρμόσουν, ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, ένα ελάχιστο 
σύνολο προτύπων σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας και δικαιωμάτων των επιβατών, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η θέση της Ένωσης ως φορέα διαμόρφωσης προτύπων· 
προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει ειδικούς κανόνες ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι οι 
εταίροι της ΕΕ λαμβάνουν υπόψη και τηρούν τις αρχές της βιωσιμότητας και της 
ολοκληρωμένης, βασιζόμενης σε κανόνες συνδεσιμότητας· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και η 
Ασία θα μπορούσαν να συνεργαστούν καλύτερα για να βελτιώσουν το κανονιστικό 
περιβάλλον, τη δημόσια δημοσιονομική διαχείριση, και την κινητοποίηση εγχώριων 
πόρων· υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση της συμφωνίας 
του Παρισιού για το κλίμα, μεταξύ άλλων με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας 
και των ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή επενδύσεων· επικροτεί τη βασιζόμενη στις 
αρχές αυτές συνεργασία μεταξύ διαφόρων πρωτοβουλιών της ΕΕ και της Ασίας, όπως ο 
Διάδρομος μεταφορών Ευρώπη-Καύκασος-Ασία (TRACECA), και επικροτεί επίσης 
την προώθηση νέων πρωτοβουλιών συνεργασίας στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών 
με σημαντικούς εταίρους στην Ασία, όπως η Ινδία και η Κεντρική Ασία·
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5. επικροτεί την έγκριση του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ για τα Δυτικά 
Βαλκάνια και τη συνεχιζόμενη επέκταση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης, πράγμα που πρέπει να θεωρηθεί βασικό μέρος της στρατηγικής 
συνδεσιμότητας ΕΕ-Ασίας, δεδομένης της γεωγραφικής θέσης του· καλεί την Επιτροπή 
να επιταχύνει τη διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και της εξωτερικής του 
διάστασης, να εξετάσει το ενδεχόμενο διορισμού ειδικού συντονιστή ΔΕΔ-Μ για τις 
χώρες της διεύρυνσης και της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και να προτείνει μια 
ολοκληρωμένη πρωτοβουλία μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με στρατηγικά 
δίκτυα στην Ασία·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της επαγρύπνησης όσον αφορά τη χρήση ενωσιακής 
χρηματοδότησης για έργα υποδομών που θα μπορούσαν να ανατεθούν σε εταιρείες από 
τρίτες χώρες, παρά το γεγονός ότι οι δικές τους αγορές δημόσιων συμβάσεων είναι 
κλειστές σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες, και που εστιάζουν επίσης στην 
περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα και παράγουν πραγματική 
προστιθέμενη αξία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να συντονίζει τις 
προσπάθειες των χωρών όσον αφορά την εφαρμογή των υφιστάμενων σχεδίων για την 
επέκταση του ΔΕΔ-Μ·

7. υπογραμμίζει τη σημασία των σιδηροδρομικών συνδέσεων και τον μελλοντικό τους 
ρόλο όσον αφορά τις επενδυτικές προοπτικές· παρατηρεί την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ένα ενοποιημένο νομικό καθεστώς για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές 
σε ολόκληρη την ευρασιατική ήπειρο· ζητεί να επεκταθεί η εφαρμογή των τεχνικών 
προδιαγραφών της ΕΕ και να δημιουργηθούν νέες οικονομικές προοπτικές με το 
άνοιγμα των αγορών και την προώθηση επενδυτικών ευκαιριών·

8. καλεί την Επιτροπή να προτείνει δυνατότητες ενωσιακής συγχρηματοδότησης για την 
εγκατάσταση και την αναβάθμιση τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης, προκειμένου 
να αυξηθεί η χωρητικότητα των υφιστάμενων διευρασιατικών σιδηροδρομικών 
διαδρόμων· καλεί την Επιτροπή να εκμεταλλευτεί το ανώτερο ιστορικό ασφάλειας της 
σιδηροδρομικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και να διασφαλίσει ότι 
ειδικότερα οι κινεζικές αρχές θα επιβεβαιώσουν το άνοιγμα των σιδηροδρομικών 
υπηρεσιών Κίνας-ΕΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα 
αναγκαία μέτρα ασφάλειας και τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές βάσει του 
παραρτήματος 2 της SMGS1 που κυκλοφόρησε ο Διακυβερνητικός Οργανισμός περί 
των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών (OTIF)· καλεί την Επιτροπή, με τη βοήθεια 
του ERA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων), να προωθήσει τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, με την εξομάλυνση των υφιστάμενων διαφορών 
στους νομικούς κανόνες για τέτοιου είδους μεταφορές·

9. υπογραμμίζει τη σημασία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για συνολικές συμφωνίες 
αερομεταφορών με χώρες εταίρους στην Ασία, καθώς και της διασφάλισης ότι οι 
συμφωνίες αυτές αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά ζητήματα· ζητεί, ειδικότερα, να 
συναφθεί ταχέως η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου κρατών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η οποία αναμένεται να συνδέσει περισσότερους από 
ένα δισεκατομμύριο πολίτες· υπενθυμίζει ότι η προβλεπόμενη συμφωνία 

1 Συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, της Οργάνωσης Συνεργασίας 
των Σιδηροδρόμων (OSJD).
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αερομεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN δεν έχει ως στόχο να οδηγήσει σε 
αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών, αλλά αντιθέτως να δημιουργήσει δίκαιες 
και διαφανείς συνθήκες αγοράς, με βάση ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, όπου θα 
τηρούνται, ειδικότερα, τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα των αερομεταφορών, την ασφάλεια, την 
προστασία, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, την κοινωνική προστασία, και την 
προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος· ενθαρρύνει ένθερμα την 
περαιτέρω έρευνα και καινοτομία στον τομέα των βιώσιμων καυσίμων για 
αερομεταφορές·

10. σημειώνει ότι η αμοιβαία αδειοδότηση υπερπτήσεων συμβάλλει στην ρευστότητα του 
διεθνούς εμπορίου· υπογραμμίζει τη σημασία να στηρίξει η ΕΕ τις ασιατικές χώρες 
ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος της πολιτικής αεροπορίας στην κλιματική αλλαγή·

11. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μεγαλύτερη πρόοδο στις πρωτοβουλίες της για την 
ψηφιοποίηση και την απλούστευση των διοικητικών διατυπώσεων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα σε 
λιμένες στην Ασία, μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και μέσω συμφωνιών 
για τις θαλάσσιες μεταφορές· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων σε λιμένες στην Ευρώπη και την Ασία· υπογραμμίζει τη 
σημασία της περαιτέρω συνεργασίας με τρίτες χώρες στην Ασία, μέσω σχετικών 
συμφωνιών για τις θαλάσσιες μεταφορές, πράγμα που θα βοηθήσει στη ρύθμιση και τη 
διευκόλυνση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, θα την καταστήσει δε πιο βιώσιμη·

12. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί όσον αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και 
τη βιώσιμη διακυβέρνηση των ωκεανών και των θαλασσών· υπογραμμίζει τη σημασία 
των ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών και βιώσιμα διαχειρίσιμων ωκεανών σε όλον 
τον κόσμο· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι εταίροι της στην Ασία θα μεταβούν σε 
βιώσιμες γαλάζιες οικονομίες που σέβονται τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον·

13. σημειώνει τη δραματική κατάσταση των εγκλωβισμένων ναυτικών κατά τη διάρκεια 
της έξαρσης COVID-19· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολιτικές εντάσεις 
ή η πειρατεία σε ορισμένες διεθνείς θαλάσσιες ζώνες θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία 
της ναυσιπλοΐας σε διεθνείς διαδρομές·

14. τονίζει ότι η στρατηγική για τη συνδεσιμότητα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι οδικοί 
μεταφορείς από την Ασία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών· ζητεί τη συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στον τομέα·

15. υπογραμμίζει τη σημασία του εν εξελίξει έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας ΕΕ-
Κίνας στις προσπάθειές της να διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα των 
μεταφορών ανάμεσα στο ενωσιακό διευρυμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ και την κινεζική 
πρωτοβουλία «Μία Ζώνη – Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει τη σημασία να 
καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, αμοιβαιότητας 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, και ισότιμων όρων ανταγωνισμού· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για μια παγκόσμια και ολοκληρωμένη διακυβέρνηση ώστε να 
διασφαλιστεί το ελεύθερο και θεμιτό εμπόριο μεταξύ των επιχειρήσεων στον τομέα της 
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ανάπτυξης υποδομών μεταφορών, σε συνεργασία με την Κίνα· επικροτεί τη βασιζόμενη 
στις αρχές αυτές συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών της ΕΕ και της 
Ασίας· προσβλέπει στην υλοποίηση της κοινής μελέτης που θα δρομολογηθεί από την 
πλατφόρμα συνδεσιμότητας για τους βιώσιμους διαδρόμους σιδηροδρομικών 
μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Κίνας·

16. αναγνωρίζει τον νέο, αποφασιστικό χαρακτήρα της κινεζικής εξωτερικής πολιτικής, τον 
ρόλο της BRI, και την πορεία της συνδεσιμότητάς της προς δυσμάς· στο πλαίσιο αυτό, 
υπογραμμίζει την ανάγκη να επιδιώξει η ΕΕ μια συντονισμένη πολιτική έναντι της BRI· 
σημειώνει την ανάγκη να προφυλάξει η Ευρώπη τις στρατηγικές της υποδομές ώστε να 
μην εξαγοραστούν από ξένους παράγοντες, καθώς τίθεται ζήτημα κυριαρχίας· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να καταστούν οι συμβατικές ρήτρες στον 
τομέα αυτόν όσο το δυνατόν πιο διαφανείς και να εξυπηρετούν τα στοιχειώδη 
συμφέροντα της Ένωσης·

17. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει με συγκεκριμένο τρόπο 
τον θεμιτό και διαφανή ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν πάντα να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
φορέων και μηχανισμών· σημειώνει ότι θα πρέπει οι πολιτικές συνδεσιμότητας να 
μειώσουν τις αρνητικές εξωτερικότητες, όπως ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η 
ρύπανση· υπογραμμίζει τη σημασία της βιωσιμότητας στο σύνολο της στρατηγικής 
αυτής·

18. υπογραμμίζει τη σημασία των ψηφιακών υποδομών και των υψίρρυθμων γραμμών 
δικτύου για τη συνδεσιμότητα, αλλά και τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων, 
καθώς η κινητικότητα προσώπων και εμπορευμάτων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη 
μεταφορά των δεδομένων· ζητεί να παρέχεται επαρκής προστασία και 
κυβερνοασφάλεια κατά τη διαχείριση των ροών αυτών· υπενθυμίζει ότι τα προβλήματα 
αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω εθνικών πολιτικών· καλεί, επομένως, 
την ΕΕ να συνεργαστεί με τις χώρες-εταίρους στην Ασία ώστε να ενισχύσει την 
ασφάλεια και την προστασία της συνδεσιμότητας των μεταφορών από και προς την 
Ασία·

19. υπογραμμίζει τη σημασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται εγγύτερα στην Ασία, και επισημαίνει τις οικονομικές τους δυνατότητες· 
προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει τις επενδύσεις στις περιοχές αυτές προκειμένου 
να ενισχύσει τη συνδεσιμότητά τους και να τονώσει την οικονομία τους·

20. ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την κατασκευαστική σύμβαση για τη 
σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Βουδαπέστη-Βελιγράδι· ζητεί να 
αποχαρακτηριστούν και να δημοσιευθούν οι λεπτομέρειες της σύμβασης και οι όροι 
ανάθεσής της.
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