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Ändringsförslag 1
Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att 
eftersom världens största befolkning och 
snabbast växande ekonomier finns i Asien, 
kommer en ökad konnektivitet mellan EU 
och Asien, med ett öppet, regelbaserat 
multilateralt handelssystem som 
säkerställer lika villkor, att spela en 
nyckelroll för den ömsesidiga ekonomiska 
tillväxten och bli en viktig faktor i 
återhämtningen från den pågående covid-
19-pandemin.

1. Europaparlamentet konstaterar att 
inte mycket har gjorts sedan 
kommissionen och utrikestjänsten antog 
sitt gemensamma meddelande 
Förbindelserna mellan Europa och Asien 
– byggstenar för en EU-strategi. 
Parlamentet anser att eftersom världens 
största befolkning och snabbast växande 
ekonomier finns i Asien, bör en ökad 
konnektivitet mellan EU och Asien 
prioriteras mycket högre.  Parlamentet 
anser att ett öppet, rättvist och regelbaserat 
multilateralt handelssystem utgör en viktig 
stödram för att förbättra 
handelsförbindelserna mellan EU och 
Asien. Parlamentet understryker 
fördelarna med lika villkor bland 
jämställda ekonomiska aktörer. 
Parlamentet betonar att de ekonomiska 
förbindelserna mellan EU och Asien 
kommer att spela en nyckelroll för den 
ömsesidiga ekonomiska tillväxten och bli 
en viktig faktor i återhämtningen från den 
pågående covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 2
Pedro Silva Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att 
eftersom världens största befolkning och 
snabbast växande ekonomier finns i Asien, 
kommer en ökad konnektivitet mellan EU 

1. Europaparlamentet anser att 
eftersom världens största befolkning och 
snabbast växande ekonomier finns i Asien, 
kommer en ökad konnektivitet mellan EU 
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och Asien, med ett öppet, regelbaserat 
multilateralt handelssystem som 
säkerställer lika villkor, att spela en 
nyckelroll för den ömsesidiga ekonomiska 
tillväxten och bli en viktig faktor i 
återhämtningen från den pågående covid-
19-pandemin.

och Asien, med ett öppet, regelbaserat 
multilateralt handelssystem som 
säkerställer lika villkor, att spela en 
nyckelroll för global stabilitet, för 
regionalt välstånd och för ömsesidig 
ekonomisk tillväxt och bli en viktig faktor i 
återhämtningen från den pågående covid-
19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 3
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att 
eftersom världens största befolkning och 
snabbast växande ekonomier finns i Asien, 
kommer en ökad konnektivitet mellan EU 
och Asien, med ett öppet, regelbaserat 
multilateralt handelssystem som 
säkerställer lika villkor, att spela en 
nyckelroll för den ömsesidiga ekonomiska 
tillväxten och bli en viktig faktor i 
återhämtningen från den pågående covid-
19-pandemin.

1. Europaparlamentet anser att 
eftersom världens största befolkning och 
snabbast växande ekonomier finns i Asien, 
kommer en ökad konnektivitet mellan EU 
och Asien, med ett öppet, regelbaserat 
multilateralt handelssystem som 
säkerställer lika villkor, att spela en 
nyckelroll för den ömsesidiga hållbara 
ekonomiska tillväxten, och en ömsesidigt 
fördelaktig integrering kommer att bli en 
viktig faktor i återhämtningen från den 
pågående covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 4
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att 
eftersom världens största befolkning och 
snabbast växande ekonomier finns i Asien, 

1. Europaparlamentet anser att 
eftersom världens största befolkning och 
snabbast växande ekonomier finns i Asien, 
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kommer en ökad konnektivitet mellan EU 
och Asien, med ett öppet, regelbaserat 
multilateralt handelssystem som 
säkerställer lika villkor, att spela en 
nyckelroll för den ömsesidiga ekonomiska 
tillväxten och bli en viktig faktor i 
återhämtningen från den pågående covid-
19-pandemin.

kan en ökad effektiv och hållbar 
konnektivitet mellan EU och Asien, med 
ett öppet, regelbaserat multilateralt 
handelssystem som säkerställer lika villkor 
och ömsesidighet, spela en nyckelroll för 
den ömsesidiga ekonomiska tillväxten och 
bli en viktig faktor i återhämtningen från 
den pågående covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 5
Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att de 
pågående utvecklingsprojekt som rör 
transportnät mellan EU och asiatiska 
länder, inbegripet initiativet till den nya 
sidenvägen, kan utgöra en möjlighet att 
främja samarbete mellan EU och den 
asiatiska kontinenten.

Or. en

Ändringsförslag 6
Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet beklagar djupt 
att Europa tidigare ansåg att konnektivitet 
bara handlade om att säkerställa 
transporter från perifera till centrala 
områden. Parlamentet konstaterar att 
många regioner i Asien under lång tid 
förbisågs i europeiska 
konnektivitetsstrategier. Parlamentet ser 
positiva inslag i Kinas 
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konnektivitetsstrategi med erbjudanden 
om projektägarskap och allt fler fördelar 
för städer och regioner längs med vägen 
från Asien till Europa. Parlamentet är 
övertygat om att Europa måste erbjuda ett 
stort mervärde i upprättandet av den 
fysiska förbindelsen mellan Europa och 
Asien genom sin erfarenhet av 
avancerade projekt när det gäller 
miljökonsekvensbedömningar och 
involvering och deltagande av 
lokalbefolkningen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar att 
många länder i Asien fortfarande tillämpar 
en protektionistisk ekonomisk politik som 
skapar orättvisa konkurrensvillkor för 
europeiska företag. Parlamentet noterar att 
möjligheten till fria handelsflöden kommer 
att stärka den ekonomiska 
motståndskraften och säkerställa den 
globala tillgången till produkter genom 
diversifierade leveranskedjor.

2. Europaparlamentet anser att 
handelspolitiken bör bidra till att man når 
målen i konnektivitetsstrategin genom att 
stärka den ekonomiska integrationen med 
partnerländerna som bygger på hållbar 
utveckling, multilateralism, öppenhet, 
rättvisa, lika villkor och internationella 
standarder. Parlamentet beklagar att 
många länder fortfarande tillämpar en 
omotiverad protektionistisk ekonomisk 
politik som skapar orättvisa 
konkurrensvillkor för företag. Parlamentet 
noterar att möjligheten till fria och 
hållbara/rättvisa handelsflöden bör syfta 
till att förbättra den ekonomiska 
motståndskraften och tillgången till 
produkter genom diversifierade 
leveranskedjor samt bidra till en starkare 
regional integration.

Or. en

Ändringsförslag 8
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Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar att 
många länder i Asien fortfarande tillämpar 
en protektionistisk ekonomisk politik som 
skapar orättvisa konkurrensvillkor för 
europeiska företag. Parlamentet noterar att 
möjligheten till fria handelsflöden kommer 
att stärka den ekonomiska 
motståndskraften och säkerställa den 
globala tillgången till produkter genom 
diversifierade leveranskedjor.

2. Europaparlamentet betonar att EU-
strategin för förbindelserna mellan 
Europa och Asien bör gå hand i hand 
med ansträngningarna för att öka 
tillträdet till de respektive marknaderna, 
inbegripet offentlig upphandlingar, och 
främja en öppen och transparent 
investeringsmiljö som frigör möjligheter 
och bidrar till den globala 
konkurrenskraften. Parlamentet beklagar 
att många länder i Asien fortfarande 
tillämpar en protektionistisk ekonomisk 
politik som skapar orättvisa 
konkurrensvillkor för europeiska företag. 
Parlamentet noterar att möjligheten till fria 
handelsflöden bidrar till att stärka den 
ekonomiska motståndskraften och 
säkerställa den globala tillgången till 
produkter genom diversifierade 
leveranskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 9
Pedro Silva Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar att 
många länder i Asien fortfarande tillämpar 
en protektionistisk ekonomisk politik som 
skapar orättvisa konkurrensvillkor för 
europeiska företag. Parlamentet noterar att 
möjligheten till fria handelsflöden kommer 
att stärka den ekonomiska 
motståndskraften och säkerställa den 
globala tillgången till produkter genom 

2. Europaparlamentet beklagar att 
flera länder i Asien fortfarande tillämpar 
en protektionistisk ekonomisk politik som 
skapar orättvisa konkurrensvillkor för 
europeiska företag. Parlamentet noterar att 
möjligheten till fria handelsflöden kommer 
att stärka den ekonomiska 
motståndskraften och säkerställa den 
globala tillgången till produkter genom 



PE659.053v01-00 8/26 AM\1216316SV.docx

SV

diversifierade leveranskedjor. diversifierade leveranskedjor. Parlamentet 
efterlyser en ram för tillbörlig aktsamhet 
som skyddar värdefulla ekonomiska 
tillgångar, säkerställer tillträde till 
marknader och material samt bevarar de 
mänskliga, sociala och miljömässiga 
rättigheterna. Parlamentet understryker 
behovet av att stärka det samarbete som 
rör bestämmelser om immateriella 
rättigheter och geografiska beteckningar.

Or. en

Ändringsförslag 10
Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar att 
många länder i Asien fortfarande tillämpar 
en protektionistisk ekonomisk politik som 
skapar orättvisa konkurrensvillkor för 
europeiska företag. Parlamentet noterar att 
möjligheten till fria handelsflöden 
kommer att stärka den ekonomiska 
motståndskraften och säkerställa den 
globala tillgången till produkter genom 
diversifierade leveranskedjor.

2. Europaparlamentet noterar att 
många länder i Asien fortfarande ser ett 
behov av att skydda vissa ekonomiska 
sektorer. Parlamentet är medvetet om att 
många asiatiska aktörer kommer att 
behöva mer tid för att bli tillräckligt 
avancerade aktörer för att kunna agera 
på lika villkor med europeiska företag. 
Parlamentet noterar att rättvisa 
handelsflöden bygger på rimliga priser, 
som betalas för miljövänlig produktion 
med anständiga arbetsvillkor, 
och kommer att stärka den ekonomiska 
motståndskraften och kan säkerställa en 
ökad tillgång till produkter genom 
diversifierade leveranskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 11
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att 
genom kommissionens strategi om en 
öppen strategisk autonomi kommer 
motståndskraften i leveranskedjan att öka 
tack vare ett tillförlitligt nätverk av 
aktörer, som kan vara pålitliga partner i 
utvecklingen av gemensamma 
mekanismer för samordning av risker, 
metoder och standarder för bedömningar, 
utbyte av uppgifter och förväntningar 
samt en aktiv dialog med regeringar, 
företag och investerare. De europeiska 
och asiatiska staterna bör upprätthålla 
multilaterala insatser och dialoger mellan 
regioner, där det är möjligt, för att främja 
hållbara och regelbaserade ekonomiska 
nätverk i Eurasien.

Or. en

Ändringsförslag 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att syftet 
med strategin för förbindelserna mellan 
EU och Asien är att se till att de länder 
som är av betydelse för unionens 
konnektivitet diversifierar sina 
konnektivitetsstrategier, däribland 
Europeiska unionen tillsammans med 
andra stora länder. Parlamentet anser att 
konnektivitet inte bör leda till dominans 
på andra sätt.

Or. en

Ändringsförslag 13
Carles Puigdemont i Casamajó
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Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet manar till 
ekonomiska sanktioner för europeiska 
statliga och kommersiella organisationer 
som är inblandade i kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och övergrepp 
som begås i tredjeländer med starka 
kommersiella kopplingar till unionen, för 
att förhindra och avskräcka från 
medhjälp till kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna som kan utgöra 
brott mot mänskligheten enligt folkrätten.

Or. en

Ändringsförslag 14
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att 
effektiva förbindelser och nätverk mellan 
Europa och Asien genom prioriterade 
transportkorridorer, inbegripet luft-, sjö- 
och landtransporter, och nätförbindelser 
med hög kapacitet kommer att öka 
handelsflödena mellan EU och Asien. 
Parlamentet konstaterar att det finns ett 
investeringsgap på konnektivitetsområdet, 
och inser behovet av att mobilisera och 
stärka samarbetet med privata investerare, 
nationella och internationella institutioner 
samt multilaterala utvecklingsbanker.

3. Europaparlamentet anser att 
effektiva och hållbara förbindelser och 
nätverk mellan Europa och Asien genom 
prioriterade transportkorridorer, inbegripet 
luft-, sjö- och landtransporter, och 
nätförbindelser med hög kapacitet samt 
mer effektiva och pålitliga 
tullförfaranden, som bygger på 
digitalisering och administrativ 
förenkling, kommer att öka handelsflödena 
mellan EU och Asien. Parlamentet 
konstaterar att det finns ett investeringsgap 
på konnektivitetsområdet, och inser 
behovet av att mobilisera och stärka 
samarbetet med privata investerare, 
nationella och internationella institutioner 
samt multilaterala utvecklingsbanker. 
Parlamentet betonar att förenklade 
handelsprocedurer mellan EU och 
asiatiska partner genom förbättrad 
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konnektivitet samtidigt bör resultera i en 
förstärkning av tullens arbete och 
förvaltning, särskilt när det gäller att 
säkerställa skyddet för immateriella 
rättigheter, som ett verktyg för att 
bekämpa bedrägerier och förhindra att 
varumärkesförfalskade varor kommer in 
på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 15
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att 
effektiva förbindelser och nätverk mellan 
Europa och Asien genom prioriterade 
transportkorridorer, inbegripet luft-, sjö- 
och landtransporter, och nätförbindelser 
med hög kapacitet kommer att öka 
handelsflödena mellan EU och Asien. 
Parlamentet konstaterar att det finns ett 
investeringsgap på konnektivitetsområdet, 
och inser behovet av att mobilisera och 
stärka samarbetet med privata investerare, 
nationella och internationella institutioner 
samt multilaterala utvecklingsbanker.

3. Europaparlamentet anser att 
effektiva förbindelser och nätverk mellan 
Europa och Asien genom prioriterade 
transportkorridorer, inbegripet luft-, sjö- 
och landtransporter, och nätförbindelser 
med hög kapacitet kommer att öka 
handelsflödena mellan EU och Asien på ett 
hållbart sätt. Parlamentet konstaterar att 
det finns ett investeringsgap på 
konnektivitetsområdet, och inser behovet 
av att mobilisera och stärka samarbetet 
med privata investerare, nationella och 
internationella institutioner samt 
multilaterala utvecklingsbanker och andra 
intressenter för att också identifiera 
konkreta flaggskeppsinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 16
Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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3. Europaparlamentet anser att 
effektiva förbindelser och nätverk mellan 
Europa och Asien genom prioriterade 
transportkorridorer, inbegripet luft-, sjö- 
och landtransporter, och nätförbindelser 
med hög kapacitet kommer att öka 
handelsflödena mellan EU och Asien. 
Parlamentet konstaterar att det finns ett 
investeringsgap på konnektivitetsområdet, 
och inser behovet av att mobilisera och 
stärka samarbetet med privata investerare, 
nationella och internationella institutioner 
samt multilaterala utvecklingsbanker.

3. Europaparlamentet anser att 
effektiva och miljömässigt hållbara 
förbindelser och nätverk mellan Europa 
och Asien genom prioriterade 
transportkorridorer, inbegripet luft-, sjö- 
och landtransporter, och nätförbindelser 
med hög kapacitet kommer att öka 
handelsflödena mellan EU och Asien. 
Parlamentet konstaterar att det finns ett 
investeringsgap på konnektivitetsområdet, 
och inser behovet av att mobilisera och 
stärka samarbetet med nationella och 
internationella institutioner samt 
multilaterala utvecklingsbanker. En 
utveckling av den offentliga transporten 
kan minska växthusgasutsläppen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Pedro Silva Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att 
effektiva förbindelser och nätverk mellan 
Europa och Asien genom prioriterade 
transportkorridorer, inbegripet luft-, sjö- 
och landtransporter, och nätförbindelser 
med hög kapacitet kommer att öka 
handelsflödena mellan EU och Asien. 
Parlamentet konstaterar att det finns ett 
investeringsgap på konnektivitetsområdet, 
och inser behovet av att mobilisera och 
stärka samarbetet med privata investerare, 
nationella och internationella institutioner 
samt multilaterala utvecklingsbanker.

3. Europaparlamentet anser att 
effektiva förbindelser och nätverk mellan 
Europa och Asien genom prioriterade 
transportkorridorer, inbegripet luft-, sjö- 
och landtransporter, och digitala, 
energimässiga och mellanfolkliga 
nätverksverktyg med hög kapacitet 
kommer att öka handelsflödena och 
dataöverföringarna mellan EU och Asien. 
Parlamentet konstaterar att det finns ett 
investeringsgap på konnektivitetsområdet, 
och inser behovet av att mobilisera och 
stärka samarbetet med privata investerare, 
nationella och internationella institutioner 
samt multilaterala utvecklingsbanker.

Or. en

Ändringsförslag 18
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Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet understryker 
vikten av EU:s strategiska förbindelser 
med Kina och uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att stå eniga och 
tillämpa ett samordnat tillvägagångssätt i 
kontakterna med Kina. Parlamentet 
betonar behovet av att säkerställa 
likvärdiga förutsättningar, ömsesidighet 
och icke-diskriminerande behandling av 
de båda parterna, respektive näringslivet 
och civilsamhället. Parlamentet upprepar 
sin begäran till Kina om att gå vidare med 
en ambitiös reform av WTO, däribland 
omfattande regler om 
industrisubventioner, och noterar oron 
för kinesiska statsägda företags 
marknadssnedvridande metoder, 
påtvingade tekniköverföringar och 
datalokalisering, överkapacitet och 
relaterad dumpad export samt andra 
otillbörliga handelsmetoder. Parlamentet 
anser att det är av största vikt för 
europeiska företags långsiktiga 
möjligheter att utöka de lika villkoren till 
att också omfatta tredjeländers 
marknader.

Or. en

Ändringsförslag 19
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om 
den potential som nya vattenfarleder i 
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Arktis har, som kan reducera tiden och 
avståndet mellan Europa och Asien med 
upp till 40 procent och skapa nya centrala 
handelsplatser, vilket kan ha en betande 
inverkan på handelsflödena. Parlamentet 
betonar att förvaltningen av dessa nya 
farleder bör vara hållbar och följa 
internationella regler och normer som 
förhindrar att det arktiska ekosystemet 
utsätts för ytterligare påfrestningar.

Or. en

Ändringsförslag 20
Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet noterar den 
nya vattenfarled och handelsled i Arktis 
som öppnas upp från Asien till norra 
Europa och omvänt, som är uppemot 40 
% kortare än den konventionella södra 
leden. Parlamentet understryker att EU 
måste engagera sig aktivt i Arktis och 
samtidigt främja hållbar utveckling och 
miljömål genom en omfattande strategi 
för Arktis. 

Or. en

Ändringsförslag 21
Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
transport- och konnektivitetsmodellen 
måste omprövas för att stödja den 
ekologiska omställningen och kampen 
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mot klimatförändringarna. Kommissionen 
uppmanas att ta fram en 
utvecklingsmodell för hållbar mobilitet 
med alla asiatiska partner som 
överensstämmer med målen i Parisavtalet 
och den gröna given.

Or. en

Ändringsförslag 22
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet erkänner EU:s 
potential till samarbete med Kinas 
utvecklingsstrategi inom initiativet till en 
ny sidenväg, ”Ett bälte, en väg”, för att 
skapa konnektivitet och samarbete tvärs 
över ekonomiska korridorer och 
sammanlänka den eurasiska kontinenten 
från Kina till Europa. Parlamentet anser 
att EU också bör försöka att engagera 
Kina för att se till att initiativet till en ny 
sidenväg lever upp till de internationella 
standarderna. Att säkerställa rättvis 
konkurrens på tredjeländers marknader 
genom att upprätthålla multilateral praxis 
för ekonomisk styrning är avgörande. 
Parlamentet anser att kommissionen bör 
fortsätta att analysera den potential till 
samarbete med Kina som rör 
sammanlänkningen av den nya 
sidenvägen till dess TEN-T-
korridorsstudier för att förebygga 
eventuella flaskhalsar och 
transportbegränsningar. Parlamentet 
uttrycker oro över att projekt som 
finansieras av Kina saknar transparenta 
anbudsförfaranden och att dessa projekt 
företrädesvis avslutas av kinesiska företag 
som är betydligt mindre öppna för lokala 
eller internationella företag. Kina 
uppmanas att öka ömsesidigheten, särskilt 
inom infrastrukturssektorn, för att 
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förbättra öppenheten och insynen, 
prioritera höga arbets- och 
miljöstandarder och säkerställa en 
hållbar skuldsättning.

Or. en

Ändringsförslag 23
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet beklagar att 
EU-strategin för förbindelserna mellan 
Europa och Asien inte har dragit till sig 
lika stor uppmärksamhet som initiativet 
till en ny sidenväg i Centralasien när det 
gäller konnektivitet i regionen. 
Parlamentet ställer sig bakom 
kommissionens ansträngningar för att 
montera ned handelshinder som 
understöds av en hållbar, regelbaserad 
konnektivitet som inbegriper hanteringen 
av icke-fysiska och rättsliga hinder för 
förflyttning samt infrastruktur. Länder i 
Centralasien har under de senaste två 
årtiondena i hög grad gynnats av en ökad 
integration i den globala ekonomin. 
Parlamentet anser att EU bör spela en 
mycket större roll och bli en av 
nyckelaktörerna i regionen genom att 
använda handel och investeringar som en 
drivkraft för tillväxt och på så sätt bidra 
till delat välstånd.

Or. en

Ändringsförslag 24
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av det befintliga nätverk som utgörs 
av bilaterala, regionala och multilaterala 
handelsavtal och det bilaterala samarbetet 
mellan EU och asiatiska partner, där 
framgångsrika exempel på strategiska 
partnerskap är dem med Japan, Sydkorea 
och Singapore.

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av det befintliga nätverk som utgörs 
av bilaterala, regionala och multilaterala 
handelsavtal och det bilaterala samarbetet 
mellan EU och asiatiska partner, där 
framgångsrika exempel på strategiska 
partnerskap är dem med Japan, Sydkorea 
och Singapore. Parlamentet anser att 
bestämmelser om e-handel och digital 
handel i handelsavtal bör tjäna det syfte 
som målen för konnektivitetsstrategins 
digitala pelare har. Parlamentet noterar 
att beslutet om en adekvat skyddsnivå med 
Japan är ett föredöme för främjandet av 
digital integration mellan EU och dess 
partner. När det gäller dataflöden noterar 
parlamentet att man från EU:s sida redan 
lagt fram förslag i förhandlingar med 
Indonesien, Australien, Nya Zeeland och 
Chile, som också bör vara byggstenar i 
andra plurilaterala eller multilaterala 
initiativ och alltid vara helt i 
överensstämmelse med EU:s regelverk om 
dataskydd, närmare bestämt den 
allmänna dataskyddsförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 25
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av det befintliga nätverk som utgörs 
av bilaterala, regionala och multilaterala 
handelsavtal och det bilaterala samarbetet 
mellan EU och asiatiska partner, där 
framgångsrika exempel på strategiska 
partnerskap är dem med Japan, Sydkorea 
och Singapore.

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av det befintliga nätverk som utgörs 
av bilaterala, regionala och multilaterala 
handelsavtal och det bilaterala samarbetet 
mellan EU och asiatiska partner, där 
framgångsrika exempel på strategiska 
partnerskap är dem med Japan, Sydkorea 
och Singapore. Parlamentet erkänner att 
ASEAN-regionen är EU:s tredje största 
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handelspartner utanför Europa, efter 
USA och Kina, och det bör vara en 
prioritet för EU att säkerställa EU-
exportörer bättre tillträde till denna 
marknad och stärka samarbetet genom 
strategiska partnerskap och avtal om 
investeringsskydd. Parlamentet anser att 
med tanke på detta bör man föra 
förhandlingar med Taiwan om ett 
bilateralt investeringsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 26
Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av det befintliga nätverk som utgörs 
av bilaterala, regionala och multilaterala 
handelsavtal och det bilaterala samarbetet 
mellan EU och asiatiska partner, där 
framgångsrika exempel på strategiska 
partnerskap är dem med Japan, Sydkorea 
och Singapore.

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av det befintliga nätverk som utgörs 
av bilaterala, regionala och multilaterala 
handelsavtal och det bilaterala samarbetet 
mellan EU och asiatiska partner, där 
framgångsrika exempel på strategiska 
partnerskap är dem med Japan, Sydkorea 
och Singapore. Kommissionen uppmanas 
med kraft att snabbt inleda ett 
sonderingsförfarande och en 
konsekvensbedömning som en 
förberedelse inför förhandlingarna om ett 
investeringsavtal med Taiwan, som skulle 
kunna spela en viktig roll i EU:s 
leveranskedja och dess strategi för 
förbindelserna i regionen.

Or. en

Ändringsförslag 27
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av det befintliga nätverk som utgörs 
av bilaterala, regionala och multilaterala 
handelsavtal och det bilaterala samarbetet 
mellan EU och asiatiska partner, där 
framgångsrika exempel på strategiska 
partnerskap är dem med Japan, Sydkorea 
och Singapore.

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av det befintliga nätverk som utgörs 
av bilaterala, regionala och multilaterala 
handelsavtal och det bilaterala samarbetet 
mellan EU och asiatiska partner, där 
framgångsrika exempel på strategiska 
partnerskap är dem med Japan, Sydkorea 
och Singapore samt Vietnam, men även 
pågående förhandlingar som t.ex. det 
övergripande investeringsavtalet med 
Kina. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inleda ett 
sonderingsförfarande vad gäller 
investeringsförhandlingarna med Taiwan.

Or. en

Ändringsförslag 28
Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av det befintliga nätverk som utgörs 
av bilaterala, regionala och multilaterala 
handelsavtal och det bilaterala samarbetet 
mellan EU och asiatiska partner, där 
framgångsrika exempel på strategiska 
partnerskap är dem med Japan, Sydkorea 
och Singapore.

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av det befintliga nätverk som utgörs 
av bilaterala, regionala och multilaterala 
handelsavtal och det bilaterala samarbetet 
mellan EU och asiatiska partner, där 
framgångsrika exempel på strategiska 
partnerskap är dem med Japan, Sydkorea 
och Singapore. Parlamentet välkomnar det 
nya avtalet om geografiska beteckningar 
med Kina och möjligheten att utveckla ett 
starkare samarbete i framtiden. 
Parlamentet uppmanar med kraft till ett 
effektivt genomförande av kapitlen om 
handel och hållbar utveckling i dessa 
avtal.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
EU-medlemsstaterna och 
kandidatländerna att överväga att lämna 
17+1-formatet, som kan vara 
kontraproduktivt när det gäller att stå 
eniga, och det kan undergräva 
Europeiska unionens enhet, och 
uppmanar i stället till att eftersträva en 
gemensam och enhetlig EU-politik 
gentemot Kina.

Or. en

Ändringsförslag 30
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka bestämmelserna 
om standardisering i handelsavtal genom 
att söka bindande åtaganden när det 
gäller införandet av internationella 
standarder och genom att snabba på det 
öppna och transparenta 
regleringssamarbetet utan att kränka 
rätten att reglera.

Or. en

Ändringsförslag 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att prioritera 
konnektiviteten med de länder i regionen 
som respekterar de mänskliga 
rättigheterna, rättsstatsprincipen och 
demokratin.

Or. en

Ändringsförslag 32
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet noterar 
beslutet att upphöra med ordningen ”Allt 
utom vapen” med Kambodja och 
understryker sin oro för den fortsatt 
förvärrade människorättssituationen i 
landet. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att utarbeta en tydlig 
strategi för att fortsätta samarbetet med 
landet i syfte att återinföra Kambodja i 
ordningen. Parlamentet anser att 
kommissionen och utrikestjänsten bör ha 
ett mer strategiskt tillvägagångssätt i 
fråga om GSP, bland annat genom att 
intensifiera insatserna på den högsta 
politiska nivån och i syfte att stärka 
instrumentets effektivitet när det gäller att 
förbättra mottagarländernas resultat i 
fråga om att genomföra mänskliga 
rättigheter, internationella 
arbetsstandarder, miljöstandarder och 
standarder för god förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 33
Carles Puigdemont i Casamajó
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Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet anser att 
unionen har möjlighet att lägga fram sitt 
eget attraktiva handels- och 
investeringssystem som ger länderna i 
Eurasien incitament att upprätthålla en 
öppen ekonomi och lika villkor för alla 
utländska aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att inte prioritera 
det övergripande investeringsavtalet med 
Kina framför det bilaterala 
investeringsavtal (BIT) som ska ingås 
med Republiken Kina, Taiwan, utan att 
förpliktiga sig att slutföra det sistnämnda 
framför det förstnämnda om parterna kan 
ingå avtal snabbare.

Or. en

Ändringsförslag 35
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
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verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara EU-normer och EU-standarder.

verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara EU-normer och EU-standarder. 
Parlamentet uppmanar EU att med hjälp 
av sin handelspolitik främja antagandet 
och det effektiva genomförandet av 
internationella standarder på områdena 
arbete och mänskliga rättigheter hos sina 
handelspartner, särskilt asiatiska partner 
som t.ex. Sydkorea, Filippinerna och 
Vietnam, på grundval av ILO-
konventionerna. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang att 
respekten för rätten att bilda och bli 
medlem i en fackförening samt 
förhandlingsrätten är ett grundläggande 
krav i fråga om företagens ansvar. 
Parlamentet beklagar att man ofta vägras 
föreningsfrihet på många 
produktionsplatser hos våra 
handelspartner.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara EU-normer och EU-standarder.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara EU-normer och EU-standarder. 
Parlamentet välkomnar de senaste 
initiativen och åtagandena om att göra 
Parisavtalet till ett viktigt inslag i handels- 
och investeringsavtal eller att förbättra 
verkställbarheten av kapitlen om handel 
och hållbar utveckling, eftersom dessa är 
de främsta verktygen för att förankra 
utformningen och utvecklingen av 
konnektivitetsstrategin för hållbar 
integration. Kommissionen och rådet 
uppmanas att utan dröjsmål engagera sig 
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med utgångspunkt i konkreta förslag.

Or. en

Ändringsförslag 37
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara EU-normer och EU-standarder.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara EU-normer och EU-standarder. 
Kommissionen uppmanas att fullt ut 
genomföra handelspolitiska 
skyddsinstrument för att se till att 
europeiska företag inte utsätts för 
otillbörliga handelsmetoder och måste 
hantera snedvridningar av priser och 
kostnader som inte bestämts av de fria 
marknadskrafterna.

Or. en

Ändringsförslag 38
Pedro Silva Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara EU-normer och EU-standarder.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara EU-normer och EU-standarder, i 
överensstämmelse med Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
genom att införa en möjlighet till 
verkställbarhet av kapitlen om handel och 
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hållbar utveckling, däribland en 
mekanism som bygger på sanktioner som 
en sista utväg.

Or. en

Ändringsförslag 39
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara EU-normer och EU-standarder.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara och internationella miljömässiga 
och sociala EU-normer och EU-standarder, 
såsom respekten för ILO-konventionerna 
och Parisavtalet om klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 40
Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
verkställs och att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
hållbara EU-normer och EU-standarder.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att handelsavtal 
genomförs och att tillhörande åtaganden 
verkställs samt att befintliga avtal görs mer 
ambitiösa, särskilt genom att främja 
internationellt överenskomna 
hållbarhetsnormer och 
hållbarhetsstandarder.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påminner om 
att EU och Asien är viktiga partner inom 
hållbar utveckling, särskilt när det gäller 
genomförandet av Förenta nationernas 
Agenda 2030, och att främjandet av en 
effektiv och hållbar konnektivitet, 
tillsammans med handel, utgör viktiga 
inslag för ett bredare strategiskt 
partnerskap med asiatiska partner.

Or. en


