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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at globale aktører i de senere år har anerkendt potentialet for 
transportforbindelser og er gået forrest i bestræbelserne på at skabe en strategisk 
udvikling af global infrastruktur; der henviser til, at det første skridt i denne retning på 
EU-plan blev taget i efteråret 2018 med vedtagelsen af konnektivitetsstrategien mellem 
EU og Asien;

B. der henviser til, at moderne transport bliver stadig mere multimodal, og at der løbende 
opstår nye muligheder for at forbedre og videreudvikle transportnettene mellem EU og 
Asien, navnlig i jernbanesektoren og den maritime sektor;

C. der henviser til, at covid-19-krisen har vist, at gnidningsfri transport til og fra Asien har 
været afgørende for at sikre forsyningskæden for alle slags varer under pandemien;

D. der henviser til, at ruterne mellem EU og Asien ikke har deres lige på verdensplan, hvad 
angår transporterede mængder og tilbagelagte afstande, og at forskelligheden i de lande, 
der rejses igennem, og disses stabilitet bør tages i betragtning for at garantere 
konvojernes sikkerhed, uanset hvilken transportform det drejer sig om;

E. der henviser til, at fremme af regler, der gælder i hele EU, såsom EU's 
statsstøttekontrolregler og regler for offentlige udbud, bør styrkes; der henviser til, at 
der er behov for gensidighed med hensyn til tilgængeligheden af offentlige udbud på 
tværs af partnere; der henviser til, at EU bør sikre, at udbudsprocedurerne er åbne og 
gennemsigtige, så virksomhederne har lige vilkår, uanset hvilket land de hører hjemme 
i;

F. der henviser til, at man i lyset af EU's målsætninger for grøn omstilling bør overveje 
emissionen af drivhusgasser, der stammer fra ruterne mellem EU og Asien; der henviser 
til, at anvendelsen af bæredygtige transportformer kan have en betydelig indvirkning på 
disse emissioner i betragtning af de store godsmængder; der henviser til, at der for ikke 
at hæmme effektiviteten af vejtransportforbindelser bør lægges særlig vægt på 
overgangen til alternativ energi (elektricitet eller brint) til transportformål;

1. opfordrer Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) til at sikre en korrekt gennemførelse af konnektivitetsstrategien 
mellem EU og Asien, der følger konkrete politikforslag og initiativer til at forbedre 
forbindelserne mellem Europa og Asien og ved at tilvejebringe en effektiv politisk 
styringsmekanisme, der kan gøre EU til en regelsætter for transportforbindelser og 
samtidig fremme EU's principper såsom gennemsigtighed, god regeringsførelse, 
bæredygtighed, demokrati og respekt for menneskerettighederne; bemærker, at Asien er 
EU's største handelspartner, og at forbindelserne mellem EU og Asien derfor har både 
økonomisk og geopolitisk betydning; bemærker, at Kina er en systemisk konkurrent til 
Den Europæiske Union, og at infrastrukturprojekter spiller en rolle i Kinas langsigtede 
politiske strategi; bemærker, at EU fortsat bør fremme åbne og gennemsigtige 
udbudsprocedurer, hvor alle virksomheder bør nyde godt af lige vilkår, uanset hvilket 
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land de hører hjemme i;

2. understreger betydningen af de erfaringer, som vi har draget af covid-19-pandemien, og 
anerkender vigtigheden af at sikre en koordineret genopretning af varestrømme, 
transportarbejdere, tjenesteydelser og kapital på tværs af grænserne for at sørge for, at 
de globale transportruter og forsyningskæder forbliver åbne og sikre; opfordrer 
Kommissionen til at fremme digitalisering og forenkling af administrative procedurer 
for at muliggøre interoperabilitet mellem transportnet og handel på tværs af grænserne;

3. går varmt ind for en koordineret global tilgang, hvor vi arbejder tæt sammen med 
tredjelande om at genetablere og opretholde konnektivitet, og en resilient 
transportinfrastruktur og industri til støtte for den globale forsyningskæde; påpeger 
derfor, at der i den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 fortsat bør sigtes mod at 
tilskynde til investeringer i konnektivitet ved brug af bl.a. en investeringsramme for 
foranstaltninger udadtil og geografiske investeringsfaciliteter såsom 
naboskabsinvesteringsfaciliteten (NIF), investeringsfaciliteten for Centralasien (IFCA) 
og den asiatiske investeringsfacilitet (AIF);

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge og som en integreret del af 
strategien for konnektivitet mellem EU og Asien at anvende en række 
minimumsstandarder på områderne for miljø, sundhed og passagerrettigheder for at 
sikre, at Unionen er en normsætter; opfordrer Kommissionen til at fastlægge særlige 
regler for at sikre, at alle vores samarbejdspartnere tager hensyn til og respekterer 
principperne om bæredygtighed og omfattende og regelbaseret konnektivitet; 
understreger, at EU og Asien kan samarbejde bedre om at styrke de lovgivningsmæssige 
rammer, den offentlige finansielle forvaltning og mobiliseringen af indenlandske 
ressourcer; understreger EU's engagement i gennemførelsen af Parisaftalen om 
klimaændringer, herunder gennem fremme af en cirkulær økonomi og klimarobuste 
investeringer; glæder sig over samarbejdet på grundlag af disse principper mellem 
forskellige EU-initiativer og asiatiske initiativer, såsom transportkorridoren Europa-
Kaukasus-Asien (TRACECA), og glæder sig endvidere over fremme af nye 
samarbejdsinitiativer inden for bæredygtig transport med vigtige asiatiske partnere 
såsom Indien og Centralasien;

5. glæder sig over vedtagelsen af EU's økonomiske plan og investeringsplanen for 
Vestbalkan og den igangværende udvidelse af EU's transeuropæiske transportnet (TEN-
T) i landene på Vestbalkan og i landene i Det Østlige Partnerskab, som i betragtning af 
deres geografiske placering skal ses som en central del af konnektivitetsstrategien 
mellem EU og Asien; opfordrer Kommissionen til at fremskynde revisionen af TEN-T 
og dets eksterne dimension, overveje at udpege en særlig TEN-T-koordinator for 
udvidelseslandene og landene i Det Østlige Partnerskab og til at udarbejde et 
omfattende transportinitiativ for at forbinde TEN-T med strategiske netværk i Asien;

6. understreger betydningen af årvågenhed med hensyn til anvendelsen af EU-midler til 
infrastrukturprojekter, der kan tildeles virksomheder i tredjelande på trods af lukningen 
af deres egne markeder for offentlige udbud for deres europæiske modparter, og at der 
også fokuseres på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed og skabelse af reel 
merværdi;
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 opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge og koordinere landenes bestræbelser på at 
gennemføre eksisterende TEN-T-udvidelsesplaner;

7. fremhæver vigtigheden af jernbaneforbindelser og deres fremtidige rolle for så vidt 
angår investeringsperspektiver; påpeger nødvendigheden af at sikre en ensartet retlig 
ordning for godstransport med jernbane på tværs af det eurasiske kontinent; opfordrer til 
en udvidelse af anvendelsen af EU's tekniske specifikationer og til skabelse af nye 
økonomiske udsigter ved at åbne markeder og fremme investeringsmuligheder;

8. opfordrer Kommissionen til at foreslå mulige EU-kilder til samfinansiering af 
opførelsen og opgraderingen af omladningsterminaler med henblik på at øge 
kapaciteten i de nuværende transeurasiske jernbanekorridorer; opfordrer Kommissionen 
til at udnytte de bedste sikkerhedsresultater for transport af farligt gods med jernbane og 
sikre, at de kinesiske myndigheder navnlig bekræfter åbningen af jernbanedriften 
mellem Kina og EU for transport af farligt gods i overensstemmelse med de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger og de tilsvarende retningslinjer i bilag 2 til aftalen om 
international jernbanegodstransport (SMGS)1, der er udsendt af Den Mellemstatslige 
Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF); opfordrer Kommissionen 
til med hjælp fra Det Europæiske Jernbaneagentur at fremme jernbanetransporten 
mellem Europa og Asien ved at udjævne de nuværende forskelle i de retlige 
bestemmelser for sådan transport;

9. understreger betydningen af de igangværende forhandlinger om omfattende 
lufttransportaftaler med partnerlande i Asien, idet det sikres, at der i disse aftaler tages 
hånd om problemer vedrørende klimaændringer; opfordrer navnlig til en hurtig 
indgåelse af aftalen mellem EU og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer 
(ASEAN), som forventes at forbinde mere end en milliard borgere; minder om, at den 
planlagte luftfartsaftale mellem EU og ASEAN ikke har til formål at føre til illoyal 
konkurrence mellem virksomheder, men at have den modsatte virkning - skabe 
retfærdige og gennemsigtige markedsvilkår, der er baseret på klare lovgivningsmæssige 
rammer og navnlig at opretholde EU's høje standarder for så vidt angår beskyttelse af 
luftfartsarbejderes rettigheder, sikkerhed, lufttrafikstyring og social beskyttelse, 
forbruger- og miljøbeskyttelse; opfordrer kraftigt til yderligere forskning og innovation 
inden for bæredygtige brændstoffer til luftfartssektoren;

10. noterer sig, at den gensidige tildeling af ret til overflyvning bidrager til gnidningsfrie, 
internationale udvekslinger; fremhæver betydningen af EU's støtte til de asiatiske lande 
for at afbøde virkningerne af den civile luftfart på klimaændringer;

11. opfordrer Kommissionen til at fortsætte arbejdet med maritime transportinitiativer med 
henblik på at digitalisere og forenkle de administrative formaliteter og styrke 
sikkerheden til søs i havnene i Asien via Den Internationale Søfartsorganisation og 
gennem søfartsaftaler; opfordrer Kommissionen til at fremme brugen af alternative 
brændstoffer i havne i Europa og Asien; understreger vigtigheden af at styrke 
engagementet med tredjelande i Asien gennem relevante søfartsaftaler, som bidrager til 
at regulere og fremme skibstrafikken og gøre den mere bæredygtig;

12. understreger, at EU går ind for retten til fri sejlads og bæredygtig forvaltning af havene; 

1 Aftale om international jernbanegodstransport under Organisationen for Samarbejde mellem Jernbaner (OSJD).
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påpeger, hvor vigtigt det er, at verdenshavene forvaltes sikkert, rent og bæredygtigt; 
opfordrer EU til at sikre, at dets asiatiske partnere går over til bæredygtige blå 
økonomier, der respekterer biodiversiteten og miljøet;

13. bemærker den dramatiske situation for strandede søfolk under covid-19-udbruddet; 
beklager, at de politiske spændinger eller sørøveri i visse internationale havområder 
udgør en trussel mod retten til fri sejlads på de internationale ruter;

14. understreger, at det i strategien for konnektivitet skal sikres, at 
vejtransportvirksomheder fra Asien skal overholde den EU-lovgivning, der gælder for 
vejtransportsektoren; opfordrer til, at Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder i 
forbindelse med håndhævelse af EU-lovgivningen og den nationale lovgivning i 
sektoren;

15. fremhæver betydningen af det igangværende arbejde i forbindelsesplatformen mellem 
EU og Kina i dens bestræbelser på at undersøge mulighederne for samarbejde på 
transportområdet mellem EU's udvidede TEN-T-net og Kinas "ét bælte, én vej"-
initiativ; anerkender betydningen af at arbejde hen imod at opnå fuld gennemsigtighed, 
tilslutning til regler, gensidighed i markedsadgangen og lige konkurrencevilkår; 
understreger nødvendigheden af en global og helhedsorienteret tilgang for at sikre fri og 
fair handel for virksomheder inden for udvikling af transportinfrastruktur med Kina; 
glæder sig over samarbejdet på grundlag af disse principper mellem forskellige EU-
initiativer og asiatiske initiativer; ser frem til gennemførelsen af den fælles 
undersøgelse, der skal foretages af konnektivitetsplatformen vedrørende bæredygtige 
jernbanebaserede transportkorridorer mellem Europa og Kina;

16. bemærker den nye dogmatiske kinesiske udenrigspolitik, og den rolle, som "ét bælte, én 
vej"-initiativet har, og at det leder konnektiviteten i retning mod vest; understreger i 
lyset af dette behovet for at føre en koordineret EU-politik over for "ét bælte, én vej"-
initiativet; bemærker, at nødvendigheden af, at Europa beskytter sin strategiske 
infrastruktur mod udenlandsk kontrol, er et spørgsmål om suverænitet; understreger i 
den forbindelse, at de kontraktbestemmelser, der angår denne type operationer, bør 
gøres så transparente som muligt, og at Unionens væsentlige interesser bør opretholdes;

17. opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger for at sikre fair og 
gennemsigtig konkurrence mellem virksomheder; understreger behovet for at sikre, at 
europæerne altid har adgang til et stort udvalg af operatører og faciliteter; bemærker, at 
konnektivitetspolitikker bør reducere negative eksterne virkninger såsom 
miljøpåvirkning og forurening; fremhæver betydningen af bæredygtighed i hele denne 
strategi;

18. understreger betydningen af digital infrastruktur og højkapacitetsnetværkslinjer for 
konnektivitet og betydningen af datasikkerhed, da personers og varers mobilitet i høj 
grad afhænger af dataoverførsel; opfordrer til tilstrækkelig sikring og cybersikkerhed 
ved håndtering af disse strømme; minder om, at disse udfordringer ikke udelukkende 
kan håndteres gennem nationale politikker; opfordrer derfor EU til at samarbejde med 
asiatiske partnerlande om at gøre transportkonnektiviteten med Asien mere sikker og 
bedre sikret;

19. understreger vigtigheden af EU's regioner i den yderste periferi, navnlig dem der ligger 
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forholdsvis tæt på Asien, og fremhæver deres økonomiske potentiale; opfordrer 
Kommissionen til at lette investeringer i disse regioner for at styrke deres konnektivitet 
og sætte gang i deres økonomi;

20. efterlyser fuld åbenhed om kontrakten vedrørende anlæggelse af 
højhastighedsjernbaneforbindelsen mellem Budapest og Beograd; opfordrer til, at 
detaljerne i kontrakten og oplysninger om betingelserne for tildeling af den 
afklassificeres og offentliggøres;
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