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Τροπολογία 1
Angel Dzhambazki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σημαντικοί παράγοντες έχουν 
αναγνωρίσει τα τελευταία χρόνια τις 
δυνατότητες συνδεσιμότητας των 
μεταφορών και έχουν αναλάβει ηγετικό 
ρόλο για μια στρατηγική ανάπτυξη της 
παγκόσμιας υποδομής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το πρώτο βήμα, στο πλαίσιο 
αυτό, σε επίπεδο ΕΕ έγινε το φθινόπωρο 
του 2018 με την έγκριση της στρατηγικής 
για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας·

Or. en

Τροπολογία 2
Angel Dzhambazki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
σύγχρονες μεταφορές καθίστανται ολοένα 
και πιο πολυτροπικές και δημιουργούνται 
νέες ευκαιρίες για βελτίωση και 
περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων μεταφορών 
ΕΕ - Ασίας, ιδίως στους 
σιδηροδρομικούς και θαλάσσιους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 3
Angel Dzhambazki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -Γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID 19 έδειξε ότι η συνέχεια των 
μεταφορών με την Ασία ήταν απαραίτητη 
για την εγγύηση της αλυσίδας εφοδιασμού 
για όλους τους τύπους αγαθών κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας·

Or. en

Τροπολογία 4
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τους 
ευρωπαϊκούς στόχους της πράσινης 
μετάβασης, πρέπει να εξεταστούν οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
προκύπτουν από τις συνδέσεις ΕΕ-Ασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη τους μεγάλους 
όγκους εμπορευμάτων που διακινούνται, 
η προσφυγή σε κατάλληλους τρόπους 
μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις 
εν λόγω εκπομπές· η πλέον 
αποτελεσματική χερσαία οδός πρέπει να 
αναπτυχθεί· πρέπει να δοθεί προσοχή στη 
μετάβαση προς μεταφορές εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, 
υδρογόνο)·

Or. fr

Τροπολογία 5
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνδέσεις ΕΕ-Ασίας δεν συγκρίνονται με 
άλλες στον πλανήτη όσον αφορά τους 
όγκους που μεταφέρονται και τις 
αποστάσεις που διανύονται, ενώ η 
ποικιλία των εδαφών από τα οποία 
διέρχονται και η σταθερότητά τους 
πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια των οχημάτων 
ανεξάρτητα από τον εν λόγω τρόπο 
μεταφοράς·

Or. fr

Τροπολογία 6
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης που θα μπορούσε να 
επιτρέψει στην ΕΕ να ορίζει κανόνες όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα αρχές της ΕΕ 
όπως η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση 
και η βιωσιμότητα·

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, ύστερα από 
συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των 
συνδέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, 
εξασφαλίζοντας έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό πολιτικής διακυβέρνησης, με 
βάση από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες 
και πρότυπα που διασφαλίζουν ένα 
ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, που θα 
μπορούσε να επιτρέψει στην ΕΕ να ορίζει 
κανόνες όσον αφορά τη συνδεσιμότητα 
των μεταφορών, προωθώντας παράλληλα 
αρχές της ΕΕ όπως η διαφάνεια, η χρηστή 
διακυβέρνηση και η βιωσιμότητα· από την 
άποψη αυτή, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
να προωθεί ανοικτές και διαφανείς 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων όπου 
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όλες οι εταιρείες πρέπει να απολαμβάνουν 
ίσους όρους, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 7
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης που θα μπορούσε να 
επιτρέψει στην ΕΕ να ορίζει κανόνες όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα αρχές της ΕΕ 
όπως η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση 
και η βιωσιμότητα·

1. σημειώνει ότι η Ασία είναι ο 
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, 
επομένως η συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας 
έχει οικονομική και γεωπολιτική 
σημασία· καλεί, επομένως, την Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την 
ορθή εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης και αφιερώνοντας επαρκή 
χρηματοδότηση σε έργα που σχετίζονται 
με τη συνδεσιμότητα στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
που θα μπορούσε να επιτρέψει στην ΕΕ να 
ορίζει κανόνες όσον αφορά τη 
συνδεσιμότητα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα αρχές της ΕΕ 
όπως η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση 
και η βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης που θα μπορούσε να 
επιτρέψει στην ΕΕ να ορίζει κανόνες όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα αρχές της ΕΕ 
όπως η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση 
και η βιωσιμότητα·

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης που θα μπορούσε να 
επιτρέψει στην ΕΕ να ορίζει κανόνες όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα αρχές της ΕΕ 
όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία, η χρηστή 
διακυβέρνηση και η βιωσιμότητα· θεωρεί 
ότι η συνδεσιμότητα των μεταφορών και 
των υποδομών όσον αφορά τις χερσαίες 
γέφυρες της Ευρασίας, τους διαδρόμους 
μεταφορών, τις θαλάσσιες διαδρομές και 
τις σιδηροδρομικές συνδέσεις συμβαδίζει 
με την προώθηση των ανταλλαγών 
μεταξύ ανθρώπων, του συντονισμού 
πολιτικής, του εμπορίου και των ροών 
κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 9
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης που θα μπορούσε να 
επιτρέψει στην ΕΕ να ορίζει κανόνες όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα αρχές της ΕΕ 
όπως η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση 

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης που θα μπορούσε να 
επιτρέψει στην ΕΕ να ορίζει κανόνες όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα αρχές της ΕΕ 
όπως η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση 
και η βιωσιμότητα· αναγνωρίζει πλήρως 
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και η βιωσιμότητα· τον ειδικό ρόλο της Κίνας ως συστημικού 
ανταγωνιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και μιας παγκόσμιας δύναμης που 
προωθεί εναλλακτικά μοντέλα 
διακυβέρνησης, καθώς και τον ρόλο των 
έργων υποδομής στην καρδιά της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής 
εξωτερικής πολιτικής της Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 10
Alviina Alametsä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης που θα μπορούσε να 
επιτρέψει στην ΕΕ να ορίζει κανόνες όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα αρχές της ΕΕ 
όπως η διαφάνεια, η χρηστή 
διακυβέρνηση και η βιωσιμότητα·

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της 
ικανότητας της ΕΕ να ορίζει κανόνες 
όσον αφορά τη συνδεσιμότητα των 
μεταφορών, με βάση τη διαφάνεια, τους 
ίσους όρους ανταγωνισμού, τη χρηστή 
διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα, καθώς 
και την αυξημένη εστίαση στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής που 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στη συμφωνία του 
Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 11
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης που θα μπορούσε να 
επιτρέψει στην ΕΕ να ορίζει κανόνες όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα αρχές της ΕΕ 
όπως η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση 
και η βιωσιμότητα·

1. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, εξασφαλίζοντας 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
διακυβέρνησης που θα μπορούσε να 
επιτρέψει στην ΕΕ να λειτουργεί ως 
εταίρος και να ορίζει κανόνες όσον αφορά 
τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα αρχές της ΕΕ 
όπως η διαφάνεια, η χρηστή 
διακυβέρνηση, η βιωσιμότητα, η 
δημοκρατία και ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 12
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τη στρατηγική για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις γεωπολιτικές αλλαγές που 
σημειώθηκαν μετά την έγκρισή της και 
ότι η πανδημία COVID-19 επηρέασε 
σοβαρά τη συνδεσιμότητα στον κόσμο· 
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
προσαρμόσει τη γεωπολιτική της 
παρουσία και τον στρατηγικό της 
σχεδιασμό στις τρέχουσες προκλήσεις του 
συνεχώς μεταβαλλόμενου 
παγκοσμιοποιημένου κόσμου·

Or. en
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Τροπολογία 13
Angel Dzhambazki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει τη σημασία των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την 
πανδημία COVID-19 και αναγνωρίζει, 
συνεπώς, τη σημασία της συντονισμένης 
αποκατάστασης των διασυνοριακών 
ροών αγαθών για να διασφαλιστεί ότι οι 
παγκόσμιες διαδρομές μεταφοράς και οι 
αλυσίδες εφοδιασμού παραμένουν 
ανοιχτές και ασφαλείς·

Or. en

Τροπολογία 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η συνδεσιμότητα 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη 
συγκατάθεση των κρατών μέσω των 
οποίων περνούν τα μέσα και οι υποδομές 
μεταφοράς ή/και τα οποία φιλοξενούν τον 
τερματικό σταθμό·

Or. en

Τροπολογία 15
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει τη σημασία των 
εναρμονισμένων διεθνών κανόνων και 
των τεχνικών προτύπων και προτύπων 
ασφάλειας σχετικά με τη συνδεσιμότητα 
για τη διασφάλιση αποτελεσματικής, 
δίκαιης και ομαλής κυκλοφορίας ατόμων, 
αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, 
καθώς και για τη διευκόλυνση της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων και του 
διασυνοριακού εμπορίου· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την 
ψηφιοποίηση και την απλούστευση των 
διοικητικών διατυπώσεων προκειμένου 
να επιταχυνθούν οι τελωνειακές 
διατυπώσεις·

Or. en

Τροπολογία 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. θεωρεί ότι η Ένωση έχει την 
ευκαιρία να θέσει το δικό της ελκυστικό 
εμπορικό και επενδυτικό σύστημα στο 
τραπέζι, ενθαρρύνοντας τις χώρες της 
Ευρασίας να διατηρήσουν μια ανοιχτή 
οικονομία και ίσους όρους ανταγωνισμού 
για όλους τους ξένους παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. θεωρεί ότι ο στόχος της 
στρατηγικής για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-
Ασίας είναι να διασφαλίσει ότι οι χώρες 
που έχουν σημασία για τη συνδεσιμότητα 
της Ένωσης διαφοροποιούν τις 
στρατηγικές τους για συνδεσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μαζί με άλλες μεγάλες χώρες· 
θεωρεί ότι η συνδεσιμότητα δεν πρέπει να 
οδηγεί σε κυριαρχία με άλλα μέσα·

Or. en

Τροπολογία 18
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία 
μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με 
στρατηγικά δίκτυα στην Ασία·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία 
μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με 
στρατηγικά δίκτυα στην Ασία· ωστόσο, η 
εν λόγω ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που 
βασίζεται στη συνδεσιμότητα μεταξύ των 
δικτύων μεταφορών δεν πρέπει να γίνει 
φορέας οικονομικής ανισότητας μεταξύ 
των κρατών μελών και τρίτων χωρών 
ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση στη 
διαδρομή των «νέων δρόμων του 
μεταξιού» μεταξύ ΕΕ και Ασίας· ως εκ 
τούτου, και για την προστασία των ΜΜΕ 
στα κράτη μέλη που εμπορεύονται ή/και 
πραγματοποιούν μεταφορές με την Ασία, 
είναι επιτακτική ανάγκη η εν λόγω 
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συνολική πρωτοβουλία να περιλαμβάνει 
δικλίδες ασφαλείας και κόκκινες γραμμές 
για την προστασία των εργαζομένων στην 
ΕΕ και την καταπολέμηση του αθέμιτου 
ανταγωνισμού από τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 19
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία 
μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με 
στρατηγικά δίκτυα στην Ασία·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή 
των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να 
θεωρηθεί ως βασικό στοιχείο της 
στρατηγικής για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-
Ασίας, η περιοχή των Δυτικών 
Βαλκανίων, δεδομένης της γεωγραφικής 
της θέσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στη σύνδεση της ΕΕ με την Ασία· 
εκφράζει, επομένως, την ικανοποίησή του 
για τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
διορισμό ειδικού συντονιστή ΔΕΔ-Μ για 
τις χώρες της Διεύρυνσης και της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· 
υπογραμμίζει ότι κατά τη συνεχιζόμενη 
διαδικασία αναθεώρησης της πολιτικής 
του ΔΕΔ-Μ, η Επιτροπή πρέπει να δώσει 
τη δέουσα προσοχή στην εξωτερική του 
διάσταση, συμπεριλαμβανομένου του 
συνδέσμου με μια ολοκληρωμένη 
πρωτοβουλία μεταφορών, για να εντοπίσει 
συνέργειες μεταξύ του εκτεταμένου ΔΕΔ-
Μ και των στρατηγικών δικτύων στην 
Ασία·
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Or. en

Τροπολογία 20
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία 
μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με 
στρατηγικά δίκτυα στην Ασία·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία 
μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με 
στρατηγικά δίκτυα στην Ασία· ζητεί, 
ωστόσο, να υπάρχει επαγρύπνηση όσον 
αφορά τη χρήση ευρωπαϊκών πιστώσεων 
για τη χρηματοδότηση υποδομών των 
οποίων οι συμβάσεις μπορούν να 
ανατεθούν σε εταιρείες τρίτων χωρών, 
ενώ οι δημόσιες συμβάσεις τους δεν είναι 
προσβάσιμες σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές·

Or. fr

Τροπολογία 21
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
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διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία 
μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με 
στρατηγικά δίκτυα στην Ασία·

διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία 
μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με 
στρατηγικά δίκτυα στην Ασία· 
υπογραμμίζει τη σημασία της σταθερής 
χρηματοδότησης για έργα τα οποία 
προωθούν την οικολογική, οικονομική και 
κοινωνική βιωσιμότητα και δημιουργούν 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

Or. de

Τροπολογία 22
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία 
μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με 
στρατηγικά δίκτυα στην Ασία·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη, 
αποτελεσματική και βιώσιμη 
πρωτοβουλία μεταφορών για τη σύνδεση 
του ΔΕΔ-Μ με στρατηγικά δίκτυα στην 
Ασία προκειμένου να διασφαλιστεί καλή 
συνδεσιμότητα και για τις 
απομακρυσμένες περιοχές·

Or. ro

Τροπολογία 23
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία 
μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με 
στρατηγικά δίκτυα στην Ασία·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία 
μεταφορών για τη σύνδεση του ΔΕΔ-Μ με 
στρατηγικά δίκτυα στην Ασία· τονίζει τη 
σημασία της εφαρμογής διεθνώς 
συμφωνημένων διαδικασιών, κανόνων, 
συμβάσεων και τεχνικών προτύπων·

Or. de

Τροπολογία 24
Alviina Alametsä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συνεχιζόμενη επέκταση του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να επιταχύνει τη 
διαδικασία αναθεώρησης του ΔΕΔ-Μ και 
την εξωτερική του διάσταση και να 
προτείνει μια ολοκληρωμένη 
πρωτοβουλία μεταφορών για τη σύνδεση 
του ΔΕΔ-Μ με στρατηγικά δίκτυα στην 
Ασία·

2. υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη 
επέκταση του Διευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της ΕΕ 
παρατηρώντας στενά την εύρεση 
βιώσιμων λύσεων για τις συγκοινωνιακές 
συνδέσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
καλεί δε την Επιτροπή να παρακολουθεί 
προσεκτικά και να συντονίζει τις 
προσπάθειες των χωρών να εφαρμόζουν 
τα υφιστάμενα σχέδια επέκτασης ΔΕΔ-Μ, 
τη στρατηγική φύση του και την 
εξωτερική του διάσταση·

Or. en
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Τροπολογία 25
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ενθαρρύνει θερμά μια παγκόσμια 
συντονισμένη προσέγγιση μέσω της 
στενής συνεργασίας με τρίτες χώρες για 
την αποκατάσταση και τη διατήρηση της 
συνδεσιμότητας, της ανθεκτικής 
υποδομής μεταφορών και της 
βιομηχανίας για την υποστήριξη της 
παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 26
Alviina Alametsä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή, με τη βοήθεια 
του ERA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Σιδηροδρόμων), να προωθήσει τις ευρω-
ασιατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
εναρμονίζοντας τις υφιστάμενες διαφορές 
στους νομικούς κανόνες για τις ευρω-
ασιατικές σιδηροδρομικές μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι το δίκτυο ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να έχει ικανοποιητικές 
διασυνοριακές συνδέσεις με γειτονικές 
χώρες, καθώς και ευρασιατική 
προοπτική και μακροχρόνιο χειρισμό 
τρένων·

Or. en

Τροπολογία 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
βελτιστοποίησης της αλλαγής του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών σε επίπεδο 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την 
Πράσινη Συμφωνία, παράλληλα με την 
ανάγκη σύνδεσης της Ένωσης με την 
Ασία και την Αφρική·

Or. en

Τροπολογία 29
Alviina Alametsä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
δυνατότητες συγχρηματοδότησης από 
την ΕΕ για την εγκατάσταση και την 
αναβάθμιση των τερματικών σταθμών 
μεταφορτώσεων, προκειμένου να αυξηθεί 
η χωρητικότητα στους υφιστάμενους 
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σιδηροδρομικούς διαδρόμους της 
Ευρασίας·

Or. en

Τροπολογία 30
Alviina Alametsä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. καλεί την Επιτροπή να 
εκμεταλλευτεί το ανώτερο αρχείο 
ασφαλείας των σιδηροδρομικών 
μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων 
και να διασφαλίσει ότι, συγκεκριμένα, οι 
κινεζικές αρχές θα επιβεβαιώσουν το 
άνοιγμα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών 
Κίνας - ΕΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
μέτρα ασφαλείας και την τήρηση των 
αντίστοιχων κατευθυντήριων γραμμών 
σύμφωνα με τον OTIF Παράρτημα 2 
SMGS·

Or. en

Τροπολογία 31
Alviina Alametsä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων για συνολικές 
συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με 
χώρες εταίρους στην Ασία· ζητεί, 
ειδικότερα, την ταχεία σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του 
Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας (ASEAN), η οποία αναμένεται να 

3. τονίζει τη σημασία των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων για συνολικές 
συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με 
χώρες εταίρους στην Ασία· τονίζει τη 
σημασία που έχει ο ηγετικός ρόλος της 
ΕΕ ως προς τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της πολιτικής αεροπορίας 
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συνδέσει περισσότερους από ένα 
δισεκατομμύριο πολίτες· τονίζει τη 
σημασία που έχει να στηρίξει η ΕΕ τις 
ασιατικές χώρες ως προς τον μετριασμό 
των επιπτώσεων της πολιτικής αεροπορίας 
στην κλιματική αλλαγή·

στην κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 32
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων για συνολικές 
συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με 
χώρες εταίρους στην Ασία· ζητεί, 
ειδικότερα, την ταχεία σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του 
Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας (ASEAN), η οποία αναμένεται να 
συνδέσει περισσότερους από ένα 
δισεκατομμύριο πολίτες· τονίζει τη 
σημασία που έχει να στηρίξει η ΕΕ τις 
ασιατικές χώρες ως προς τον μετριασμό 
των επιπτώσεων της πολιτικής αεροπορίας 
στην κλιματική αλλαγή·

3. τονίζει τη σημασία των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων για συνολικές 
συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με 
χώρες εταίρους στην Ασία, 
διασφαλίζοντας ότι αυτές οι συμφωνίες 
περιλαμβάνουν την ανησυχία για την 
κλιματική αλλαγή· ζητεί, ειδικότερα, την 
ταχεία σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της 
ΕΕ και του Συνδέσμου Κρατών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η 
οποία αναμένεται να συνδέσει 
περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο 
πολίτες· τονίζει τη σημασία που έχει να 
στηρίξει η ΕΕ τις ασιατικές χώρες ως προς 
τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
πολιτικής αεροπορίας στην κλιματική 
αλλαγή· υπογραμμίζει ότι το μέλλον της 
αεροπορίας βασίζεται σε βιώσιμα 
καύσιμα των αεροσκαφών·

Or. en

Τροπολογία 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων για συνολικές 
συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με 
χώρες εταίρους στην Ασία· ζητεί, 
ειδικότερα, την ταχεία σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του 
Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας (ASEAN), η οποία αναμένεται να 
συνδέσει περισσότερους από ένα 
δισεκατομμύριο πολίτες· τονίζει τη 
σημασία που έχει να στηρίξει η ΕΕ τις 
ασιατικές χώρες ως προς τον μετριασμό 
των επιπτώσεων της πολιτικής αεροπορίας 
στην κλιματική αλλαγή·

3. τονίζει τη σημασία των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων για συνολικές 
συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με 
χώρες εταίρους στην Ασία που 
ολοκληρώνονται με οποιαδήποτε διμερή 
συμφωνία που εξακολουθεί να ισχύει και 
περιορίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και 
την κυκλοφορία· ζητεί, ειδικότερα, την 
ταχεία σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της 
ΕΕ και του Συνδέσμου Κρατών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η 
οποία αναμένεται να συνδέσει 
περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο 
πολίτες· τονίζει τη σημασία που έχει να 
στηρίξει η ΕΕ τις ασιατικές χώρες ως προς 
τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
πολιτικής αεροπορίας στην κλιματική 
αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 34
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή τον 
εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο των 
αερομεταφορών στην κλιματική αλλαγή, 
τονίζει δε ότι μόνο η μείωση της κίνησης 
μπορεί να μειώσει τον αντίκτυπο της 
πολιτικής αεροπορίας στην αλλαγή του 
κλίματος, υπενθυμίζει ότι η 
προβλεπόμενη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ 
και του Συνδέσμου Κρατών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας ( ASEAN) δεν 
πρέπει να είναι υπεύθυνη για τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών και την 
απορρύθμιση, αλλά να επικεντρώνεται 
στην προστασία των δικαιωμάτων των 
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εργαζομένων στις αερομεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 35
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι η αμοιβαία 
κατανομή δικαιωμάτων πτήσεων 
υπεράνω συμβάλλει στην απρόσκοπτη 
ροή του διεθνούς εμπορίου· διερωτάται 
για την (δωρεάν) ελευθερία πτήσης 
υπεράνω της ανατολικής πλευράς της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας·

Or. fr

Τροπολογία 36
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει 
μεγαλύτερη πρόοδο στις πρωτοβουλίες της 
για τις θαλάσσιες μεταφορές με στόχο την 
ψηφιοποίηση και την απλούστευση των 
διοικητικών διατυπώσεων, καθώς και την 
ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα 
όσον αφορά τους ασιατικούς λιμένες, μέσω 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
και μέσω συμφωνιών για τις θαλάσσιες 
μεταφορές·

4. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει 
μεγαλύτερη πρόοδο στις πρωτοβουλίες της 
για τις θαλάσσιες μεταφορές με στόχο την 
ψηφιοποίηση και την απλούστευση των 
διοικητικών διατυπώσεων, καθώς και την 
ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα 
όσον αφορά τους ασιατικούς λιμένες, μέσω 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
και μέσω συμφωνιών για τις θαλάσσιες 
μεταφορές· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή 
να προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών 
καυσίμων σε λιμάνια στην Ευρώπη και 
την Ασία· τονίζει τη σημασία της 
περαιτέρω συνεργασίας με τρίτες χώρες 
στην Ασία μέσω σχετικών συμφωνιών 
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θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίες θα 
βοηθήσουν στη ρύθμιση, τη διευκόλυνση 
και τη δημιουργία πιο βιώσιμης 
θαλάσσιας κυκλοφορίας·

Or. en

Τροπολογία 37
Alviina Alametsä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει 
μεγαλύτερη πρόοδο στις πρωτοβουλίες της 
για τις θαλάσσιες μεταφορές με στόχο την 
ψηφιοποίηση και την απλούστευση των 
διοικητικών διατυπώσεων, καθώς και 
την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα 
όσον αφορά τους ασιατικούς λιμένες, μέσω 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
και μέσω συμφωνιών για τις θαλάσσιες 
μεταφορές·

4. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει 
μεγαλύτερη πρόοδο στις πρωτοβουλίες της 
για τις θαλάσσιες μεταφορές και να 
συμπεριλάβει στο ΣΕΔΕ όλες τις 
θαλάσσιες μεταφορές εντός, εκτός και 
μέσω του ΕΟΧ, καθώς και τις εκπομπές 
στο αγκυροβόλιο της ΕΕ· επιπλέον, να 
ψηφιοποιήσει και να απλοποιήσει τις 
διοικητικές διατυπώσεις, καθώς και να 
ενισχύσει την ασφάλεια στη θάλασσα 
όσον αφορά τους ασιατικούς λιμένες, μέσω 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
και μέσω συμφωνιών για τις θαλάσσιες 
μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 38
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει 
μεγαλύτερη πρόοδο στις πρωτοβουλίες της 
για τις θαλάσσιες μεταφορές με στόχο την 
ψηφιοποίηση και την απλούστευση των 
διοικητικών διατυπώσεων, καθώς και την 

4. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει 
μεγαλύτερη πρόοδο στις πρωτοβουλίες της 
για τις θαλάσσιες μεταφορές με στόχο την 
ψηφιοποίηση και την απλούστευση των 
διοικητικών διατυπώσεων, προκειμένου να 
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ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα 
όσον αφορά τους ασιατικούς λιμένες, μέσω 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
και μέσω συμφωνιών για τις θαλάσσιες 
μεταφορές·

αυξηθούν οι μεταφορικές ροές στον 
τομέα αυτόν, καθώς και την ενίσχυση της 
ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα όσον αφορά τους ασιατικούς 
λιμένες, μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού και μέσω συμφωνιών για τις 
θαλάσσιες μεταφορές·

Or. ro

Τροπολογία 39
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τη σημασία των 
σιδηροδρομικών συνδέσεων και τον 
μελλοντικό τους ρόλο όσον αφορά τις 
επενδυτικές προοπτικές· επισημαίνει την 
ανάγκη διασφάλισης ενός ενιαίου νομικού 
καθεστώτος για τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές εμπορευμάτων σε ολόκληρη 
την ήπειρο της Ευρασίας, επεκτείνοντας 
την εφαρμογή των τεχνικών 
προδιαγραφών της ΕΕ και 
δημιουργώντας νέες οικονομικές 
προοπτικές, ανοίγοντας αγορές και 
προωθώντας επενδυτικές ευκαιρίες· 

Or. en

Τροπολογία 40
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει τη δραματική 
κατάσταση των αποκλεισμένων ναυτικών 



AM\1215729EL.docx 25/43 PE658.991v01-00

EL

κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου 
Covid-19, λόγω της έλλειψης συνεργασίας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να 
υποχρεώνονται να παραμείνουν στο 
εξωτερικό για μήνες, και καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία 
των εργαζομένων στη ναυτιλία σε νομικό 
και αποτελεσματικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 41
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει ότι οι σιδηροδρομικές 
μεταφορές έχουν τη δυνατότητα να 
διαφοροποιήσουν περαιτέρω τους 
τρόπους μεταφοράς στην περιοχή της 
Ευρασίας, καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
να εντείνει τις προσπάθειές της για την 
ενοποίηση του νομικού πλαισίου για τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων στο πλαίσιο της 
ΟΕΕ/ΗΕ1a·
__________________
1a Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 42
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι 
πολιτικές εντάσεις ή η πειρατεία σε 
ορισμένες διεθνείς θαλάσσιες ζώνες 
συνιστούν απειλή για την ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας των διεθνών συνδέσεων·

Or. fr

Τροπολογία 43
Angel Dzhambazki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. Επισημαίνει ότι η στρατηγική για 
τη συνδεσιμότητα της ΕΕ με την Ασία 
πρέπει να σέβεται πλήρως την αρχή της 
αμοιβαιότητας, της πρόσβασης στην 
αγορά, της ανοικτότητας και του θεμιτού 
ανταγωνισμού σε ίσους όρους.

Or. en

Τροπολογία 44
Angel Dzhambazki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. Τονίζει ότι η στρατηγική για τη 
συνδεσιμότητα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
οι οδικοί μεταφορείς από την Ασία πρέπει 
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.
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Or. en

Τροπολογία 45
Angel Dzhambazki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. 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 
διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα αποτελέσει 
ρυθμιστή κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 46
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα· σημειώνει τα 
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σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση στην 
αγορά, τις δόλιες επιχειρηματικές 
πρακτικές και τις άνισες συνθήκες 
ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην 
Κίνα· αναγνωρίζει τον νέο, 
κατηγορηματικό χαρακτήρα της 
κινεζικής εξωτερικής πολιτικής και ότι η 
συνδεσιμότητά της κινείται προς τα 
δυτικά· υπογραμμίζει την ανάγκη 
επιδίωξης μιας ενωμένης πολιτικής της 
ΕΕ προς την πρωτοβουλία BRI· τονίζει 
τον ρόλο της πρωτοβουλίας BRI στην 
καρδιά της εξωτερικής πολιτικής της 
Κίνας και τον ρόλο της πρωτοβουλίας 
BRI στην προώθηση των κινεζικών 
στρατηγικών συμφερόντων στο 
εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα· προτρέπει όλες 
τις ευρωπαϊκές εταιρείες που 
συμμετέχουν σε έργα τα οποία 
σχετίζονται με την πρωτοβουλία BRI να 
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προαγάγουν τη δέουσα επιμέλεια των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
των κατευθυντήριων αρχών των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τα 
κράτη μέλη να παράσχουν 
αποτελεσματική καθοδήγηση στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τον τρόπο 
αξιολόγησης των πραγματικών και 
δυνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε σχέση με την 
πρωτοβουλία BRI·

Or. en

Τροπολογία 48
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά, μόνο όταν σέβεται τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος και για 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
επιχειρήσεων στον τομέα της ανάπτυξης 
υποδομών μεταφορών με την Κίνα· 
υπενθυμίζει τη σταθερή και 
ισορροπημένη θέση που πρέπει να 
διατηρηθεί με τις κινεζικές αρχές και τις 
επενδύσεις τους στην ΕΕ, προειδοποιεί δε 
για τον στρατηγικό κίνδυνο να αφήσουμε 
τις υποδομές μεταφορών μας να χτιστούν 
από άλλες δυνάμεις, ιδίως σε αδιαφανείς 
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συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 49
Alviina Alametsä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι 
είναι σημαντικό να καταβληθούν 
προσπάθειες για μεγαλύτερη διαφάνεια, 
για αμοιβαιότητα όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά και για ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
επιχειρήσεων στον τομέα της ανάπτυξης 
υποδομών μεταφορών με την Κίνα.

5. Τονίζει τη σημασία μεγαλύτερης 
διαφάνειας, βιωσιμότητας, 
αμοιβαιότητας όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και ίσων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων στον τομέα της 
ανάπτυξης υποδομών μεταφορών με τις 
ασιατικές χώρες, καθώς και την επιβολή 
αυτών των αρχών μέσω συγκεκριμένων 
μέτρων της υπό όρους παροχής βοήθειας. 
Χαιρετίζει τη συνεργασία που βασίζεται 
σε αυτές τις αρχές μεταξύ διαφορετικών 
πρωτοβουλιών ΕΕ και Ασίας, όπως η 
Πλατφόρμα Συνδεσιμότητας ΕΕ-Κίνας, η 
κινεζική πρωτοβουλία «Μία Ζώνη - Ένας 
δρόμος» (BRI), ο Διάδρομος μεταφορών 
Ευρώπης-Καυκάσου-Ασίας (TRACECA) 
και η εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και 
της Ιαπωνίας για τη βιώσιμη 
συνδεσιμότητα και τις υποδομές 
ποιότητας. 

Or. en

Τροπολογία 50
Angel Dzhambazki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
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ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα· προσδοκά στην 
υλοποίηση της κοινής μελέτης που θα 
δρομολογηθεί από την πλατφόρμα 
συνδεσιμότητας για τους βιώσιμους 
σιδηροδρομικούς διαδρόμους μεταφοράς 
μεταξύ Ευρώπης και Κίνας.

Or. en

Τροπολογία 51
Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας και καλωσορίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω ευκαιρίες 
συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, 
με βάση την επέκταση μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη 
μιας παγκόσμιας και ολοκληρωμένης 
διακυβέρνησης για τη διασφάλιση του 
ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου μεταξύ 
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των επιχειρήσεων στον τομέα της 
ανάπτυξης υποδομών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 52
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια και 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά, η οποία βασίζεται σε 
κανόνες· ενίσχυση των διεθνών 
οργανισμών και συμμόρφωση με τους 
κανόνες που έχουν συμφωνηθεί για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά, αλλά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

Or. de

Τροπολογία 53
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
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έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού ,προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός 
μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ, στον τομέα της 
ανάπτυξης υποδομών μεταφορών με την 
Κίνα.

Or. ro

Τροπολογία 54
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας και να 
εντοπίσει συνέργειες στον τομέα των 
μεταφορών μεταξύ του εκτεταμένου 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

Or. en
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Τροπολογία 55
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες 
για μεγαλύτερη διαφάνεια, για 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

5. τονίζει τη σημασία του εν εξελίξει 
έργου της Πλατφόρμας Συνδεσιμότητας 
ΕΕ-Κίνας στις προσπάθειές της να 
διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον 
τομέα των μεταφορών μεταξύ του 
ενωσιακού δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - 
Ένας δρόμος» (BRI)· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να επιτευχθούν πλήρης 
διαφάνεια, αμοιβαιότητα όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά και ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών 
μεταφορών με την Κίνα.

Or. en

Τροπολογία 56
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει τον ρόλο της 
εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής 
της ΕΕ στην προώθηση των ψηφιακών 
τεχνολογιών, ιδίως στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς οι ψηφιακές 
υποδομές και οι γραμμές δικτύου υψηλής 
χωρητικότητας είναι ουσιώδους 
σημασίας για την ψηφιακή 
συνδεσιμότητα· τονίζει ότι η προστασία 
των δεδομένων, η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η 
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ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να 
διασφαλιστούν, καθώς είναι απαραίτητο 
για ένα ασφαλές και σίγουρο ψηφιακό 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 57
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. αναγνωρίζει το ενδιαφέρον για 
εναλλακτικές οδούς ανάπτυξης και 
ευημερίας στα κράτη μέλη της ΕΕ λόγω 
επενδύσεων από τρίτες χώρες όπως η 
Κίνα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ 
όσον αφορά τις επενδύσεις, τους 
διαγωνισμούς και τον δανεισμό για 
μεγάλα έργα στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - Ένας 
δρόμος»·

Or. de

Τροπολογία 58
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. παροτρύνει την Ένωση και τα 
κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους για τα δικά τους 
τμήματα του δικτύου και να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικές 
διοικητικές διαδικασίες και τα 
παροτρύνει να αυξήσουν την 
ψηφιοποίηση των διοικητικών 
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διαδικασιών, καθώς και να 
ενσωματώσουν νέα πρότυπα βάσει της 
Πράσινης Συμφωνίας και του 
μελλοντικού κανονισμού για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας (ευρωπαϊκός 
νόμος για το κλίμα)·

Or. en

Τροπολογία 59
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι η ανάγκη να 
προφυλάξει η Ευρώπη τις στρατηγικές 
της υποδομές από τυχόν κτήση του 
ελέγχου τους από ξένους είναι θέμα της 
κυριαρχίας της· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, ότι οι συμβατικοί όροι που 
απορρέουν από το εν λόγω είδος πράξης 
πρέπει να καταστούν όσο το δυνατόν πιο 
διαφανείς και να διασφαλίσουν την 
προστασία των ουσιωδών συμφερόντων 
της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 60
Pierre Karleskind, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα για τη διασφάλιση συγκεκριμένου 
θεμιτού και διαφανούς ανταγωνισμού 
μεταξύ των εταιρειών· ζητεί να 
διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν 
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πάντα να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη 
επιλογή σε φορείς εκμετάλλευσης και 
εγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 61
Alviina Alametsä

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. Τονίζει, επίσης, τη σημασία νέων, 
βιώσιμων πρωτοβουλιών μεταφορών με 
στρατηγικά σημαντικές χώρες της Ασίας, 
όπως η προώθηση σιδηροδρομικών 
συνδέσεων μεταξύ Ευρώπης, Κεντρικής 
Ασίας και Ινδίας.

Or. en

Τροπολογία 62
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί πλήρη διαφάνεια σχετικά με 
την κατασκευαστική σύμβαση για τη 
σιδηροδρομική γραμμή υψηλής 
ταχύτητας Βουδαπέστη - Βελιγράδι· ζητεί 
να αποχαρακτηριστούν και να 
δημοσιευθούν οι λεπτομέρειες της 
σύμβασης και οι όροι ανάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 63
Carles Puigdemont i Casamajó
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 b. παροτρύνει την Επιτροπή να 
καταρτίσει ένα δομημένο επενδυτικό 
σχέδιο σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με 
τα κριτήρια κοινωνικοοικονομικής και 
περιβαλλοντικής προτεραιότητας που 
έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την 
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· ζητεί, εν 
προκειμένω, από την Επιτροπή και την 
ΕΥΕΔ να επαγρυπνούν σε περίπτωση που 
τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι ασιατικές 
χώρες που θα συνδεθούν πραγματοποιούν 
επενδύσεις με βάση δίκτυα πελατειακών 
σχέσεων πολιτικών φορέων·

Or. en

Τροπολογία 64
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει τη σημασία των 
άκρως απόκεντρων περιοχών της 
Ευρώπης, ιδίως εκείνων που βρίσκονται 
πιο κοντά στην Ασία και υπογραμμίζει το 
οικονομικό τους δυναμικό· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να διευκολύνει τις 
επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές 
προκειμένου να ενισχύσει τη 
συνδεσιμότητά τους και να τονώσει την 
οικονομία τους·

Or. en

Τροπολογία 65
Sven Schulze
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί να ολοκληρωθεί το 
συντομότερο δυνατόν η μελέτη για μια 
σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ ΕΕ και 
Κίνας, στην οποία να λαμβάνεται επίσης 
υπόψη η διαλειτουργικότητα των 
αμαξοστοιχιών που χρησιμοποιούνται, 
αλλά και ο συντονισμός μεταξύ των 
ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών εταιρειών·

Or. de

Amendment 66
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
υιοθετήσει συγκεκριμένους κανόνες για 
να διασφαλίσει ότι οι αρχές του 
«ευρωπαϊκού τρόπου»: μια βιώσιμη, 
ολοκληρωμένη και βασισμένη σε κανόνες 
συνδεσιμότητα, λαμβάνονται υπόψη και 
τηρούνται από όλους τους εταίρους μας· 
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και η Ασία θα 
μπορούσαν να συνεργαστούν καλύτερα 
προκειμένου να βελτιώσουν το 
κανονιστικό περιβάλλον, τη δημόσια 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
κινητοποίηση εγχώριων πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία με 
τις σχετικές τρίτες χώρες για την 
προώθηση αυτού του ευρωπαϊκού τρόπου 
και την προώθηση ίσων όρων 
ανταγωνισμού στις επενδύσεις· 

Or. en
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Τροπολογία 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ζητεί την επιβολή οικονομικών 
κυρώσεων στους ευρωπαϊκούς 
κυβερνητικούς και εμπορικούς 
οργανισμούς που εμπλέκονται σε 
παραβιάσεις και καταχρήσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράττονται σε τρίτες χώρες με 
ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με την 
Ένωση, ώστε να αποτραπεί και να 
αποθαρρυνθεί η συμμετοχή σε 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας δυνάμει του 
διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 68
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, José 
Ramón Bauzá Díaz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. επισημαίνει ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 στοχεύει στην ενθάρρυνση 
επενδύσεων σε συνδεσιμότητα με 
εργαλεία όπως ένα επενδυτικό πλαίσιο για 
εξωτερική δράση ή γεωγραφικές 
επενδυτικές διευκολύνσεις, όπως η 
επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας (NIF), 
η επενδυτική διευκόλυνση για την 
Κεντρική Ασία (IFCA) και η επενδυτική 
διευκόλυνση της Ασίας (AIF)· ζητεί από 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτές οι 
επενδύσεις συμμορφώνονται με τις αρχές 
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του «ευρωπαϊκού τρόπου», όπως 
περιγράφονται στην παρούσα 
ανακοίνωση·

Or. en

Τροπολογία 69
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. ζητεί οι πολιτικές συνδεσιμότητας 
να μειώσουν τις αρνητικές 
εξωτερικότητες, όπως οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και η ρύπανση, υπογραμμίζει 
τη σημασία της βιωσιμότητας σε όλη 
αυτή τη στρατηγική και τον ρόλο της ΕΕ 
στην εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού για το κλίμα μέσω της 
προώθησης της κυκλικής οικονομίας και 
των ανθεκτικών στο κλίμα επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 70
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá 
Díaz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, όπως 
κανόνες ελέγχου των κρατικών 
ενισχύσεων και κανόνες σύναψης 
συμβάσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
αμοιβαιότητας στην προσβασιμότητα 
των δημόσιων συμβάσεων μεταξύ των 
εταίρων· ζητεί να διασφαλιστεί ότι οι 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων είναι 



PE658.991v01-00 42/43 AM\1215729EL.docx

EL

ανοικτές και διαφανείς ώστε οι εταιρείες 
να απολαμβάνουν ίσους όρους, 
ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 71
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ζ. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει 
δεσμευτεί για την ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας και τη βιώσιμη 
διακυβέρνηση των ωκεανών και των 
θαλασσών· τονίζει τη σημασία των 
ασφαλών, αβλαβών, καθαρών και 
βιώσιμα διαχειρίσιμων ωκεανών σε όλο 
τον κόσμο· ενθαρρύνει την ΕΕ να 
διασφαλίσει τη μετάβαση των ασιατικών 
εταίρων μας σε βιώσιμες, γαλάζιες 
οικονομίες που σέβονται τη 
βιοποικιλότητα και το περιβάλλον· 

Or. en

Τροπολογία 72
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, José Ramón Bauzá Díaz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5η. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ασφάλειας δεδομένων, καθώς η 
κινητικότητα ατόμων και αγαθών 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μεταφορά 
δεδομένων· ζητεί την επαρκή ασφάλεια 
και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κατά τη 
διαχείριση αυτών των ροών· υπενθυμίζει 
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ότι αυτές οι προκλήσεις δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο μέσω εθνικών 
πολιτικών· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την 
ΕΕ να συνεργαστεί με τις χώρες της 
Ασίας για να καταστήσει τη 
συνδεσιμότητα των μεταφορών με την 
Ασία ασφαλέστερη· 

Or. en


