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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

A. întrucât jucătorii globali au recunoscut în ultimii ani potențialul conectivității în sectorul 
transporturilor și și-au asumat un rol de lideri în dezvoltarea strategică a infrastructurii 
globale; întrucât un prim pas în această privință la nivelul UE a fost făcut în toamna 
anului 2018, odată cu adoptarea Strategiei privind conectarea Europei cu Asia;

B. întrucât transportul contemporan devine din ce în ce mai multimodal și apar noi 
oportunități de îmbunătățire și dezvoltare în continuare a rețelelor de transport UE-Asia, 
în special în sectoarele feroviar și maritim;

C. întrucât criza de COVID 19 a demonstrat că continuitatea transporturilor în relația cu 
Asia a fost esențială pentru a garanta funcționarea lanțului de aprovizionare pentru toate 
tipurile de bunuri în timpul pandemiei;

D. întrucât rutele de transport UE-Asia se disting la nivel mondial prin volumul mare de 
mărfuri transportate și distanțele lungi parcurse, iar varietatea teritoriilor traversate și 
stabilitatea lor trebuie să fie luate în considerare pentru a garanta siguranța și securitatea 
acestor servicii, indiferent de modul de transport avut în vedere;

E. întrucât ar trebui întărită promovarea normelor la nivelul UE, cum ar fi normele UE 
privind controlul ajutoarelor de stat și achizițiile publice; întrucât trebuie să existe 
reciprocitate în accesibilitatea la achizițiile publice între toți partenerii; întrucât UE ar 
trebui să garanteze că procedurile de achiziții publice sunt deschise și transparente, 
astfel încât companiile să beneficieze de condiții de concurență echitabile, indiferent de 
naționalitatea lor;

F. întrucât, având în vedere obiectivele UE referitoare la tranziția ecologică, este necesară 
reflecția asupra emisiilor de gaze cu efect de seră generate de rutele de transport dintre 
UE și Asia; întrucât utilizarea modurilor de transport sustenabile ar putea avea un 
impact considerabil asupra acestor emisii, date fiind volumele mari de mărfuri; întrucât, 
pentru a nu afecta eficiența conexiunilor de transport rutier, ar trebui acordată o atenție 
deosebită tranziției către energia alternativă (electricitate sau hidrogen) în scopuri de 
transport,

1. invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să garanteze punerea 
în aplicare corespunzătoare a Strategiei privind conectarea Europei cu Asia prin 
propuneri de politici și inițiative concrete de îmbunătățire a legăturilor între Europa și 
Asia și prin furnizarea unui mecanism de guvernanță politică eficace care ar putea 
transforma UE într-un legiuitor în materie de conectivitate în domeniul transporturilor, 
promovând, în același timp, principiile UE, cum ar fi transparența, buna guvernanță, 
sustenabilitatea, reciprocitatea și concurența loială în condiții de concurență echitabile, 
democrația și respectarea drepturilor omului; ia act de faptul că Asia este cel mai mare 
partener comercial al UE și prin urmare, conectivitatea dintre UE și Asia are importanță 
atât economică, cât și geopolitică; ia act de faptul că China este un rival sistemic al 
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Uniunii Europene și că proiectele de infrastructură au un rol în strategia politică pe 
termen lung a Chinei; ia act de faptul că UE ar trebui să promoveze în continuare 
procedurile de achiziții publice deschise și transparente, în care toate companiile ar 
trebui să beneficieze de condiții de concurență echitabile, indiferent de naționalitatea 
acestora;

2. subliniază importanța lecțiilor învățate din pandemia de COVID-19 și recunoaște, prin 
urmare, importanța unei restabiliri coordonate a fluxurilor transfrontaliere de bunuri, 
lucrători în transporturi, servicii și capital pentru a garanta că rutele de transport și 
lanțurile de aprovizionare globale rămân deschise și sigure; invită Comisia să 
promoveze digitalizarea și simplificarea procedurilor administrative pentru a permite 
interoperabilitatea rețelelor de transport și schimburile comerciale transfrontaliere;

3. încurajează puternic o abordare coordonată la nivel mondial, prin colaborarea strânsă cu 
țările terțe pentru a restabili și a menține conectivitatea, reziliența infrastructurii și a 
industriei transporturilor în sprijinul lanțului de aprovizionare global; subliniază că, prin 
instrumente precum un cadru de investiții pentru acțiunea externă sau facilități de 
investiții geografice, cum ar fi Facilitatea de investiții pentru vecinătate, Facilitatea de 
investiții pentru Asia Centrală și Facilitatea de investiții pentru Asia, cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027 ar trebui să încurajeze în continuare investițiile în 
conectivitate;

4. invită Comisia și statele membre să definească și să aplice ca parte integrantă a 
Strategiei privind conectarea Europei cu Asia un set minim de standarde referitoare la 
mediu, sănătate și drepturile pasagerilor pentru a se asigura că Uniunea stabilește 
normele; încurajează Comisia să stabilească norme specifice pentru a garanta că toți 
partenerii UE iau în considerare și respectă principiile sustenabilității și ale 
conectivității cuprinzătoare și bazate pe norme; subliniază că UE și Asia ar putea 
colabora mai bine pentru a îmbunătăți mediul de reglementare, gestiunea financiară 
publică și mobilizarea resurselor interne; subliniază angajamentul UE de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind schimbările climatice, inclusiv prin promovarea 
unei economii circulare și a unor investiții rezistente la schimbările climatice; salută 
colaborarea bazată pe aceste principii între diferite inițiative europene și asiatice, cum ar 
fi coridorul de transport Europa-Caucaz-Asia (TRACECA) și salută deopotrivă 
promovarea unor noi inițiative de colaborare în domeniul transportului sustenabil cu 
parteneri asiatici importanți, cum ar fi India și Asia Centrală;

5. salută adoptarea Planului economic și de investiții al UE pentru Balcanii de Vest și 
extinderea în curs a rețelei transeuropene de transport (TEN-T) a UE în țările din 
Balcanii de Vest și din Parteneriatul estic, care trebuie privită ca o componentă esențială 
a Strategiei privind conectarea Europei cu Asia, având în vedere poziția sa geografică; 
invită Comisia să accelereze procesul de revizuire a TEN-T și a dimensiunii sale 
externe, să ia în considerare numirea unui coordonator special al TEN-T pentru țările 
candidate la aderare și cele din Parteneriatul estic și să prezinte o inițiativă 
cuprinzătoare în domeniul transporturilor pentru a conecta TEN-T cu rețelele strategice 
din Asia;

6. subliniază că sunt importante vigilența la mobilizarea fondurilor UE pentru finanțarea 
proiectelor de infrastructură ce ar putea fi atribuite prin proceduri de achiziții publice 
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unor companii din țări terțe, în condițiile în care piețele de achiziții publice ale acestora 
nu sunt accesibile omologilor lor europeni, precum și accentul pus pe sustenabilitatea de 
mediu, economică și socială și pe crearea de valoare adăugată reală; invită Comisia să 
monitorizeze îndeaproape și să coordoneze eforturile țărilor de a implementa planurile 
existente de extindere a TEN-T;

7. subliniază importanța legăturilor feroviare și rolul lor viitor în perspectivele de 
investiții; evidențiază necesitatea de a asigura un regim juridic unificat pentru 
transportul feroviar de mărfuri pe întregul continent eurasiatic; solicită extinderea 
aplicării specificațiilor tehnice ale UE și crearea unor perspective economice noi, prin 
deschiderea piețelor și promovarea oportunităților de investiții;

8. invită Comisia să propună posibilități de cofinanțare din partea UE pentru instalarea și 
modernizarea terminalelor de transbordare cu scopul de a crește capacitatea pe 
coridoarele feroviare trans-eurasiatice existente; invită Comisia să valorifice cele mai 
bune rezultate în materie de siguranță a transportului feroviar de mărfuri periculoase și 
să se asigure, în special, că autoritățile chineze confirmă deschiderea serviciilor 
feroviare între China și UE pentru transportul de mărfuri periculoase, în conformitate cu 
măsurile de siguranță și cu orientările corespunzătoare prevăzute în anexa 2 la SMGS1 a 
Organizației Interguvernamentale pentru Transporturile Internaționale Feroviare 
(OTIF); invită Comisia să promoveze, cu ajutorul Agenției Uniunii Europene pentru 
Căile Ferate (ERA), transportul feroviar euro-asiatic prin armonizarea diferențelor 
existente în ceea ce privește normele juridice pentru acest transport;

9. subliniază importanța negocierilor în curs privind acordurile cuprinzătoare în domeniul 
transportului aerian cu țările partenere din Asia, garantând că aceste acorduri abordează 
preocupările climatice; solicită, în special, încheierea rapidă a acordului dintre UE și 
Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care ar urma să conecteze peste un 
miliard de cetățeni; reamintește că acordul aerian prevăzut între UE și ASEAN nu este 
menit să genereze o concurență neloială între companii, ci să aibă efectul opus – creând 
condiții de piață echitabile și transparente, bazate pe un cadru de reglementare clar și 
susținând, în special, standardele ridicate ale UE în ceea ce privește protecția drepturilor 
lucrătorilor din transportul aerian, siguranța, securitatea, gestionarea traficului aerian și 
protecția socială, a consumatorilor și a mediului; încurajează ferm continuarea cercetării 
și inovării în domeniul combustibililor sustenabili pentru sectorul aviației;

10. remarcă faptul că alocarea reciprocă a drepturilor de survolare contribuie la fluiditatea 
comerțului internațional; subliniază importanța sprijinului acordat de UE țărilor asiatice 
în ceea ce privește atenuarea impactului aviației civile asupra schimbărilor climatice;

11. invită Comisia să continue progresele în ceea ce privește inițiativele sale în domeniul 
transportului maritim, să digitalizeze și să simplifice formalitățile administrative și să 
consolideze securitatea maritimă în porturile din Asia prin Organizația Maritimă 
Internațională și acordurile de transport maritim; invită Comisia să promoveze utilizarea 
combustibililor alternativi în porturile din Europa și din Asia; subliniază importanța 
continuării colaborării cu țările terțe din Asia prin acorduri de transport maritim 
pertinente, ceea ce ar contribui la reglementarea și facilitarea traficului maritim și l-ar 

1 Convenția privind traficul internațional feroviar de mărfuri al Organizației pentru cooperarea căilor ferate 
(OSJD).
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ajuta să devină mai sustenabil;

12. subliniază că UE și-a asumat angajamentul în favoarea libertății de navigație și a unei 
guvernanțe sustenabile a oceanelor și mărilor; subliniază importanța unor oceane sigure, 
securizate, curate și gestionate în mod sustenabil în întreaga lume; solicită UE să se 
asigure că partenerii săi din Asia se află în tranziție către economia albastră sustenabilă, 
care respectă biodiversitatea și mediul;

13. ia act de situația dramatică a marinarilor blocați în timpul epidemiei de COVID-19; 
regretă faptul că tensiunile politice sau pirateria existente în unele zone maritime 
internaționale pun în pericol libertatea de navigație pe care se bazează legăturile 
internaționale;

14. subliniază că strategia privind conectarea trebuie să garanteze că transportatorii din Asia 
respectă legislația Uniunii în sectorul transportului rutier; solicită cooperarea dintre 
Comisie și statele membre în ceea ce privește asigurarea respectării dreptului Uniunii și 
a legislației naționale în acest sector;

15. subliniază importanța activității în curs a Platformei de conectivitate UE-China prin 
eforturile sale de a explora oportunitățile de cooperare în domeniul transporturilor între 
rețeaua TEN-T extinsă a UE și inițiativa Chinei „O centură, un drum”; recunoaște că 
este important să se colaboreze pentru a obține transparență totală, respectarea regulilor, 
reciprocitatea în accesul la piață și condiții de concurență echitabile; subliniază 
necesitatea unei abordări globale și cuprinzătoare pentru a asigura comerțul liber și 
echitabil pentru companii în domeniul dezvoltării infrastructurii de transport; salută 
colaborarea bazată pe aceste principii între diferite inițiative europene și asiatice; 
așteaptă cu interes implementarea studiului comun care urmează să fie lansat de 
Platforma de conectivitate pe coridoarele de transport feroviar sustenabil dintre Europa 
și China;

16. recunoaște asertivitatea nouă a politicii externe chineze și rolul inițiativei „O centură, un 
drum” și conectivitatea sa orientată către vest; în acest context, subliniază necesitatea de 
a urmări o politică coordonată a UE față de inițiativa „O centură, un drum”; constată că 
Europa trebuie să își protejeze infrastructura strategică de măsuri care ar duce la 
controlarea ei de către actori terți, aceasta fiind o condiție a menținerii suveranității; 
subliniază, în acest sens, că clauzele contractuale aferente acestui tip de operațiune 
trebuie să devină cât mai transparente posibil și să asigure protecția intereselor esențiale 
ale Uniunii;

17. încurajează Comisia să ia măsuri pentru a asigura în mod concret concurența echitabilă 
și transparentă între companii; subliniază că este necesar să se garanteze faptul că 
europenii pot avea acces întotdeauna la o gamă largă de operatori și infrastructuri; 
constată că politicile în materie de conectivitate ar trebui să reducă externalitățile 
negative, cum ar fi impactul asupra mediului și poluarea; subliniază importanța 
sustenabilității în toate aspectele acestei strategii;

18. subliniază importanța infrastructurii digitale și a rețelelor de mare capacitate pentru 
conectivitate și importanța securității datelor, întrucât mobilitatea persoanelor și a 
bunurilor se bazează în mare măsură pe transferul de date; solicită securitatea și 
securitatea cibernetică adecvate în gestionarea acestor fluxuri; reamintește că aceste 
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provocări nu pot fi abordate exclusiv prin intermediul politicilor naționale; prin urmare, 
solicită UE să colaboreze cu țările partenere din Asia pentru a spori siguranța și 
securitatea conectivității transporturilor cu Asia;

19. subliniază importanța regiunilor ultraperiferice ale UE, în special a celor care sunt mai 
aproape de Asia și evidențiază potențialul lor economic; încurajează Comisia să 
faciliteze investițiile în aceste teritorii pentru a le consolida conectivitatea și a stimula 
economia lor;

20. solicită transparență totală în ceea ce privește contractul privind construcția liniei 
feroviare de mare viteză Budapesta - Belgrad; solicită ca detaliile contractului și 
condițiile de atribuire a acestuia să fie declasificate și publicate.



PE657.369v02-00 8/9 AD\1219638RO.docx

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 1.12.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

42
1
6

Membri titulari prezenți la votul final Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, 
Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima 
Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, 
Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, 
Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, 
Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe 
Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr 
Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, 
Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper



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

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

42 +
ECR Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

NI Mario Furore

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

1 -
NI Dorien Rookmaker

6 0
GUE/NGL Elena Kountoura

ID Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


