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Amendamentul 1
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât marii jucători au 
recunoscut în ultimii ani potențialul 
conectivității în sectorul transporturilor și 
au preluat inițiativa pentru a urmări 
dezvoltarea strategică a infrastructurii 
globale; întrucât un prim pas în această 
privință la nivelul UE a fost luat în 
toamna anului 2018 odată cu adoptarea 
Strategiei UE privind conectivitatea UE-
Asia;

Or. en

Amendamentul 2
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

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;

Or. en

Amendamentul 3
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Considerentul C (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

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;

Or. en

Amendamentul 4
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Considerentul D (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât au fost stabilite obiective 
la nivel european privind tranziția 
ecologică și, în consecință, ar trebui să se 
țină seama de emisiile de gaze cu efect de 
seră generate de rutele de transport dintre 
UE și Asia; întrucât, ca urmare a faptului 
că volumul de mărfuri transportate este 
semnificativ, utilizarea modurilor de 
transport sustenabile poate avea un 
impact considerabil asupra acestor emisii; 
întrucât, în prezent, se urmărește 
dezvoltarea căilor terestre de transport, 
care sunt cele mai eficiente; întrucât ar 
trebui să se acorde atenție trecerii către 
moduri de transport care utilizează surse 
alternative de energie (electricitate, 
hidrogen);

Or. fr

Amendamentul 5
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Considerentul E (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât rutele de transport UE-
Asia se caracterizează prin cea mai mare 
cantitate de mărfuri transportate și prin 
cele mai mari distanțe parcurse la nivel 
mondial, 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;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia 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 și 
sustenabilitatea;

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia, urmând propuneri 
și inițiative concrete de politică pentru a 
ameliora legăturile dintre Europa și Asia, 
prin furnizarea unui mecanism de 
guvernanță politică eficace, pe baza unor 
norme și standarde convenite de comun 
acord care asigură schimburi comerciale 
libere și corecte, 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 și 
sustenabilitatea; în acest sens, UE ar 
trebui să promoveze în continuare 
procedurile de achiziții publice deschise și 
transparente, în care toate întreprinderile 
ar trebui să beneficieze de condiții de 
concurență echitabile, indiferent de 
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naționalitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 7
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia 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 și 
sustenabilitatea;

1. ia act de faptul că Asia este cel mai 
mare partener comercial al UE și, prin 
urmare, conectivitatea dintre UE și Asia 
este atât economică, cât și de importanță 
geopolitică; invită așadar Comisia și 
Serviciul European de Acțiune Externă 
(SEAE) să asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia prin furnizarea 
unui mecanism de guvernanță politică 
eficace și alocarea de finanțare adecvată 
pentru proiectele de conectivitate în 
următorul cadru financiar multianual 
(CFM), 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 și 
sustenabilitatea;

Or. en

Amendamentul 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 
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corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia 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 și 
sustenabilitatea;

corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia 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, responsabilitatea, buna 
guvernanță și sustenabilitatea; consideră 
că conectivitatea în materie de transport și 
de infrastructură în ceea ce privește 
podurile terestre, coridoarele de transport, 
rutele maritime și legăturile feroviare 
eurasiatice merge mână în mână cu 
promovarea schimburilor interpersonale, 
coordonării politicilor, comerțului și a 
fluxurilor de capital;

Or. en

Amendamentul 9
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia 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 și 
sustenabilitatea;

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia 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 și 
sustenabilitatea; recunoaște pe deplin rolul 
special al Chinei ca rival sistemic al 
Uniunii Europene și putere mondială care 
promovează modele alternative de 
guvernanță, precum și rolul proiectelor de 
infrastructură aflate în centrul strategiei 
de politică externă pe termen lung a 



PE658.991v01-00 8/40 AM\1215729RO.docx

RO

Chinei;

Or. en

Amendamentul 10
Alviina Alametsä

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia 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 și 
sustenabilitatea;

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia prin furnizarea 
unui mecanism de guvernanță politică 
eficace cu scopul de a stimula rolul UE de 
legiuitor în materie de conectivitate în 
domeniul transporturilor, bazat pe 
transparență, condiții de concurență 
echitabile, buna guvernanță și 
sustenabilitatea, precum și pe un accent 
mai puternic pe atenuarea schimbărilor 
climatice, care să contribuie la atingerea 
obiectivelor stabilite în Acordul de la 
Paris;

Or. en

Amendamentul 11
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia prin furnizarea 
unui mecanism de guvernanță politică 

1. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a Strategiei privind 
conectivitatea UE-Asia prin furnizarea 
unui mecanism de guvernanță politică 
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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 și 
sustenabilitatea;

eficace care ar putea transforma UE într-un 
legiuitor și un partener în materie de 
conectivitate în domeniul transporturilor, 
promovând, în același timp, principiile UE, 
cum ar fi transparența, buna guvernanță, 
sustenabilitatea, democrația și respectarea 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 12
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să își revizuiască 
strategia privind conectivitatea UE-Asia, 
ținând seama de schimbările geopolitice 
survenite de la adoptarea sa și de faptul 
că pandemia de COVID-19 a afectat în 
mod grav conectivitatea la nivel mondial; 
subliniază că UE trebuie să își adapteze 
prezența geopolitică și planificarea 
strategică la provocările actuale din 
lumea globalizată în permanentă 
schimbare;

Or. en

Amendamentul 13
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată importanța lecțiilor 
învățate din pandemia de COVID-19 și 
recunoaște, prin urmare, importanța 
restabilirii coordonate a fluxurilor 
transfrontaliere de bunuri pentru a se 
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asigura că rutele de transport și lanțurile 
de aprovizionare globale rămân deschise 
și sigure;

Or. en

Amendamentul 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul că 
conectivitatea poate fi creată numai cu 
acordul statelor prin care trec 
infrastructurile și mijloacele de transport 
și/sau care găzduiesc capătul de linie;

Or. en

Amendamentul 15
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază importanța armonizării 
normelor internaționale și a standardelor 
tehnice și de siguranță în ceea ce privește 
conectivitatea pentru a asigura circulația 
eficientă, corectă și fără probleme a 
persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și 
a capitalurilor și pentru a permite 
interoperabilitatea rețelelor și a 
comerțului transfrontalier; invită Comisia 
să promoveze digitalizarea și simplificarea 
formalităților administrative pentru a 
accelera formalitățile vamale;

Or. en
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Amendamentul 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că Uniunea are 
oportunitatea de a-și face cunoscut 
propriul sistem atractiv de comerț și de 
investiții, stimulând țările din Eurasia să 
mențină o economie deschisă și condiții 
de concurență echitabile pentru toți 
actorii străini;

Or. en

Amendamentul 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră că obiectivul strategiei 
privind conectivitatea UE-Asia este de a 
se asigura că țările care sunt importante 
pentru conectivitatea Uniunii își 
diversifică strategiile de conectivitate, 
inclusiv Uniunea Europeană, alături de 
alte țări mari; consideră că conectivitatea 
nu ar trebui să conducă la dominarea 
prin alte mijloace;

Or. en

Amendamentul 18
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proiect de aviz
Punctul 2



PE658.991v01-00 12/40 AM\1215729RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 
rețelele strategice din Asia;

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 
rețelele strategice din Asia; totuși, această 
inițiativă bazată pe conectivitatea între 
rețelele de transport nu ar trebui să 
devină un vector al disparităților 
economice dintre statele membre și țările 
terțe, având drept cauză localizarea lor 
geografică pe ruta „noilor drumuri ale 
mătăsii” dintre UE și Asia: prin urmare, 
pentru a proteja IMM-urile din statele 
membre implicate în activități comerciale 
și/sau servicii de transport la care 
participă parteneri din Asia, este 
imperativ ca această inițiativă globală să 
prevadă norme de siguranță și garanții 
pentru protecția lucrătorilor în UE și 
lupta împotriva concurenței neloiale din 
partea țărilor terțe;

Or. fr

Amendamentul 19
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 

2. întrucât Planul economic și de 
investiții pentru regiunea Balcanilor de 
Vest al Uniunii Europene trebuie 
considerat un element-cheie al strategiei 
privind conectivitatea UE-Asia, regiunea 
Balcanilor de Vest, având în vedere 
poziția sa geografică, jucând un rol 
important în conectivitatea UE în relația 
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rețelele strategice din Asia; cu Asia; salută, prin urmare, extinderea în 
curs a Rețelei transeuropene de transport 
(TEN-T) a UE în Balcanii de Vest și în 
țările din cadrul Parteneriatului estic; invită 
Comisia să aibă în vedere numirea unui 
coordonator special TEN-T pentru țările 
implicate în procesul de aderare și în 
Parteneriatul estic; subliniază că, în 
cadrul procesului de revizuire a politicii 
privind TEN-T, aflat în curs de 
desfășurare, Comisia ar trebui să acorde 
atenția cuvenită dimensiunii sale externe, 
inclusiv legăturii cu o inițiativă 
cuprinzătoare în domeniul transporturilor 
pentru a găsi sinergii între rețeaua TEN-T 
extinsă și rețelele strategice din Asia;

Or. en

Amendamentul 20
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 
rețelele strategice din Asia;

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 
rețelele strategice din Asia; solicită totuși 
să se recurgă cu vigilență la mobilizarea 
fondurilor UE pentru finanțarea 
proiectelor de infrastructură care 
presupun atribuirea de contracte prin 
proceduri de achiziții publice unor 
întreprinderi din țări terțe, în condițiile în 
care piețele de achiziții publice ale 
acestora nu sunt accesibile omologilor lor 
europeni;
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Or. fr

Amendamentul 21
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 
rețelele strategice din Asia;

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 
rețelele strategice din Asia; subliniază cât 
de importantă este o finanțare solidă a 
proiectelor care asigură, în derularea lor, 
sustenabilitatea din punct de vedere 
ecologic, economic și social și care 
generează o valoare adăugată reală;

Or. de

Amendamentul 22
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 
rețelele strategice din Asia;

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 
rețelele strategice din Asia într-o manieră 
eficientă și sustenabilă, astfel încât să se 
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asigure o bună conectivitate și cu 
regiunile îndepărtate;

Or. ro

Amendamentul 23
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 
rețelele strategice din Asia;

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să propună 
o inițiativă cuprinzătoare în domeniul 
transporturilor pentru a conecta TEN-T la 
rețelele strategice din Asia; atrage atenția 
asupra importanței utilizării procedurilor, 
a regulilor, a acordurilor și a normelor 
tehnice convenite la nivel internațional;

Or. de

Amendamentul 24
Alviina Alametsä

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE 
în Balcanii de Vest și în țările din cadrul 
Parteneriatului estic și solicită Comisiei să 
accelereze procesul de revizuire a TEN-T 
și a dimensiunii sale externe și să 
propună o inițiativă cuprinzătoare în 
domeniul transporturilor pentru a conecta 

2. sprijină extinderea în curs a Rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) a UE, 
având grijă să fie găsite soluții sustenabile 
pentru legăturile în Balcanii de Vest și în 
țările din cadrul Parteneriatului estic și 
invită Comisia să observe și să coordoneze 
îndeaproape eforturile țărilor de a pune în 
aplicare planurile existente de extindere a 
TEN-T, caracterul său strategic și 
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TEN-T la rețelele strategice din Asia; dimensiunea sa externă;

Or. en

Amendamentul 25
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. încurajează puternic o abordare 
coordonată la nivel mondial, prin 
colaborarea strânsă cu țările terțe pentru 
a restabili și a menține conectivitatea, 
infrastructura de transport rezilientă și 
industria în sprijinul lanțului de 
aprovizionare global;

Or. en

Amendamentul 26
Alviina Alametsä

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să promoveze, cu 
ajutorul ERA (Agenția Uniunii Europene 
pentru Căile Ferate), transportul feroviar 
euro-asiatic prin armonizarea diferențelor 
existente în ceea ce privește normele 
juridice pentru transportul feroviar euro-
asiatic;

Or. en

Amendamentul 27
Carles Puigdemont i Casamajó
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că rețeaua TEN-T ar 
trebui să aibă conexiuni transfrontaliere 
satisfăcătoare cu țările vecine, precum și 
o perspectivă eurasiatică și o abordare a 
trenurilor lungi;

Or. en

Amendamentul 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că Comisia ar trebui să 
elaboreze un plan cuprinzător de 
optimizare a transferului modal la nivelul 
Uniunii, ținând seama de Pactul verde, în 
paralel cu necesitatea de a conecta 
Uniunea atât la Asia, cât și la Africa;

Or. en

Amendamentul 29
Alviina Alametsä

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia să propună 
posibilități de cofinanțare din partea UE 
pentru instalarea și modernizarea 
terminalelor de transbordare în scopul de 
a crește capacitatea pe coridoarele 
feroviare trans-eurasiatice existente;
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Or. en

Amendamentul 30
Alviina Alametsä

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. invită Comisia să exploateze 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, ținând seama de 
măsurile de siguranță și de respectarea 
orientărilor corespunzătoare în 
conformitate cu anexa 2 privind SMGS a 
OTIF;

Or. en

Amendamentul 31
Alviina Alametsä

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța negocierilor 
în curs privind acordurile cuprinzătoare în 
domeniul transportului aerian cu țările 
partenere din Asia; 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; subliniază 
importanța sprijinului acordat de UE 
țărilor asiatice în ceea ce privește 
atenuarea impactului aviației civile asupra 
schimbărilor climatice;

3. subliniază importanța negocierilor 
în curs privind acordurile cuprinzătoare în 
domeniul transportului aerian cu țările 
partenere din Asia; subliniază importanța 
rolului de lider al UE în atenuarea 
impactului aviației civile asupra 
schimbărilor climatice;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța negocierilor 
în curs privind acordurile cuprinzătoare în 
domeniul transportului aerian cu țările 
partenere din Asia; 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; subliniază 
importanța sprijinului acordat de UE țărilor 
asiatice în ceea ce privește atenuarea 
impactului aviației civile asupra 
schimbărilor climatice;

3. subliniază importanța negocierilor 
în curs privind acordurile cuprinzătoare în 
domeniul transportului aerian cu țările 
partenere din Asia, garantând că aceste 
acorduri includ preocupările față de 
schimbările 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; subliniază 
importanța sprijinului acordat de UE țărilor 
asiatice în ceea ce privește atenuarea 
impactului aviației civile asupra 
schimbărilor climatice; subliniază că 
viitorul aviației se bazează pe un 
combustibil sustenabil pentru aviație;

Or. en

Amendamentul 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța negocierilor 
în curs privind acordurile cuprinzătoare în 
domeniul transportului aerian cu țările 
partenere din Asia; 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; subliniază 

3. subliniază importanța negocierilor 
în curs privind acordurile cuprinzătoare în 
domeniul transportului aerian cu țările 
partenere din Asia, care pun capăt 
acordurilor bilaterale încă în vigoare, 
care limitează concurența liberă și 
circulația; solicită, în special, încheierea 
rapidă a acordului dintre UE și Asociația 
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importanța sprijinului acordat de UE țărilor 
asiatice în ceea ce privește atenuarea 
impactului aviației civile asupra 
schimbărilor climatice;

Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), 
care ar urma să conecteze peste un miliard 
de cetățeni; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor asiatice în 
ceea ce privește atenuarea impactului 
aviației civile asupra schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 34
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește Comisiei impactul 
extrem de negativ al transportului aerian 
asupra schimbărilor climatice; 
evidențiază faptul că numai o reducere a 
traficului poate reduce impactul aviației 
civile asupra schimbărilor climatice; 
reamintește că acordul prevăzut între UE 
și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-
Est (ASEAN) nu ar trebui să contribuie la 
concurența neloială între întreprinderi și 
la dereglementare, ci mai degrabă să se 
axeze pe protecția drepturilor lucrătorilor 
din transportul aerian;

Or. en

Amendamentul 35
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. remarcă faptul că alocarea 
reciprocă a drepturilor de survolare 
contribuie la fluiditatea schimburilor 
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comerciale internaționale; consideră că 
există incertitudini cu privire la dreptul 
efectiv (cu titlu gratuit) de a survola 
partea estică a teritoriului Federației 
Ruse;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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;

4. 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; în plus, 
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 ajuta să devină mai 
sustenabil;

Or. en

Amendamentul 37
Alviina Alametsä

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să continue 4. invită Comisia să continue 
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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;

progresele în ceea ce privește inițiativele 
sale în domeniul transportului maritim și să 
includă în ETS transportul maritim 
dinspre, către și în interiorul SEE, 
precum și emisiile în danele UE; invită 
Comisia, în plus, 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;

Or. en

Amendamentul 38
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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;

4. invită Comisia să continue 
progresele în ceea ce privește inițiativele 
sale în domeniul transportului maritim, să 
digitalizeze și să simplifice formalitățile 
administrative pentru a intensifica fluxul 
acestui tip de transport și să consolideze 
siguranța și securitatea maritimă în 
porturile din Asia prin Organizația 
Maritimă Internațională și acordurile de 
transport maritim;

Or. ro

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța legăturilor 
feroviare și a viitorului rol al acestora în 
ceea ce privește perspectivele de investiții; 
subliniază necesitatea de a asigura un 
regim juridic unificat pentru transportul 
feroviar de mărfuri pe continentul 
eurasiatic, de a extinde aplicarea 
specificațiilor tehnice ale UE și de a crea 
noi perspective economice prin 
deschiderea piețelor și promovarea 
oportunităților de investiții; 

Or. en

Amendamentul 40
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază situația dramatică a 
marinarilor blocați în timpul epidemiei de 
Covid-19 din cauza lipsei de cooperare în 
perioada pandemiei care a dus la situații 
în care lucrătorii au fost forțați să stea în 
străinătate mai multe luni; invită Comisia 
să consolideze protecția navigatorilor la 
nivel legal și în mod eficient;

Or. en

Amendamentul 41
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște că transportul feroviar 



PE658.991v01-00 24/40 AM\1215729RO.docx

RO

are potențialul de a diversifica și mai mult 
modurile de transport în regiunea 
eurasiatică; solicită, prin urmare, 
Comisiei să își intensifice eforturile de 
unificare a cadrului juridic pentru 
transportul feroviar de mărfuri în cadrul 
CEE-ONU1a;
__________________
1a Comisia Economică pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 42
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. 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;

Or. fr

Amendamentul 43
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă că strategia UE privind 
conectivitatea cu Asia trebuie să respecte 
pe deplin principiul reciprocității, accesul 
pe piață, deschiderea și concurența loială 
în condiții echitabile;

Or. en
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Amendamentul 44
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că strategia privind 
conectivitatea 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;

Or. en

Amendamentul 45
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită Comisia și statele membre să 
definească și să aplice ca parte integrantă 
a strategiei privind conectivitatea UE-Asia 
un set minim de standarde referitoare la 
mediu, sănătate și drepturile pasagerilor 
pentru a se asigura că Uniunea stabilește 
normele;

Or. en

Amendamentul 46
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport.

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport; ia act de 
obstacolele importante în calea accesului 
pe piață, practicile comerciale 
frauduloase și condițiile de concurență 
inechitabile cu care se confruntă în 
prezent întreprinderile europene în 
China; recunoaște noul caracter hotărât 
al politicii externe chineze și 
conectivitatea sa orientată către vest; 
subliniază necesitatea de a urmări o 
politică unită a UE față de inițiativa „O 
centură, un drum”; subliniază rolul 
central pe care îl joacă în politica externă 
a Chinei inițiativa „O centură, un drum” 
și rolul acesteia în promovarea intereselor 
strategice ale Chinei în străinătate;

Or. en

Amendamentul 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
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recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport.

recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport; îndeamnă toate 
întreprinderile europene implicate în 
proiecte legate de inițiativa „O centură, 
un drum” să promoveze obligația de 
diligență în domeniul drepturilor omului 
din cadrul Principiilor directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile 
omului; solicită statelor membre să 
furnizeze întreprinderilor europene 
îndrumări eficace privind modalitatea de 
evaluare a impactului real și potențial 
asupra drepturilor omului ca urmare a 
inițiativei „O centură, un drum”;

Or. en

Amendamentul 48
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport.

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață numai dacă sunt respectate 
drepturile lucrătorilor și conservarea 
mediului și condiții de concurență 
echitabile pentru întreprinderi în domeniul 
dezvoltării infrastructurii de transport; 
reamintește poziția constantă și 
echilibrată care ar trebui menținută față 
de autoritățile chineze și investițiile 
acestora în UE; avertizează că există 
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riscul strategic ca infrastructurile noastre 
de transport să fie construite de alte 
puteri, în special în condiții opace;

Or. en

Amendamentul 49
Alviina Alametsä

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. 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 a UE 
și inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul 
dezvoltării infrastructurii de transport.

5. subliniază importanța unei 
transparențe sporite, sustenabilității, 
reciprocității în accesul la piață și a unor 
condiții de concurență echitabile pentru 
întreprinderile din domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport cu țările din 
Asia, precum și asigurarea respectării 
acestor principii prin măsuri concrete de 
condiționalitate; salută colaborarea 
bazată pe aceste principii între diferite 
inițiative UE și asiatice, cum ar fi 
platforma de conectivitate UE-China, 
inițiativa „O centură, un drum” a Chinei, 
Coridorul Europa-Caucaz-Asia 
(TRACECA)” și Parteneriatul UE-
Japonia privind conectivitatea durabilă și 
infrastructurile de calitate; 

Or. en

Amendamentul 50
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța activității în 
curs a platformei de conectivitate UE-
China prin eforturile sale de a explora 

5. subliniază importanța activității în 
curs a platformei de conectivitate UE-
China prin eforturile sale de a explora 
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oportunitățile de cooperare în domeniul 
transporturilor între rețeaua TEN-T a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport.

oportunitățile de cooperare în domeniul 
transporturilor între rețeaua TEN-T a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport; așteaptă cu 
interes punerea în aplicare a studiului 
comun care urmează să fie lansat de 
Platforma de conectivitate pe coridoarele 
de transport feroviar durabil dintre 
Europa și China;

Or. en

Amendamentul 51
Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. 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 a UE 
și inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport.

5. subliniază importanța activității în 
curs a platformei de conectivitate UE-
China și salută eforturile Comisiei de a 
explora alte oportunități de cooperare în 
domeniul transporturilor, bazate pe 
extinderea rețelei TEN-T a UE și a 
inițiativei Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile; 
subliniază necesitatea unei guvernanțe 
globale și cuprinzătoare pentru a asigura 
comerțul liber și echitabil pentru 
întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport;

Or. en
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Amendamentul 52
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport.

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru a asigura 
îmbunătățirea transparenței, respectarea 
regulilor, reciprocitatea în accesul la piață, 
consolidarea poziției organizațiilor 
internaționale și respectarea normelor 
convenite în cadrul acestora, precum și 
pentru a garanta condiții de concurență 
echitabile pentru întreprinderi în domeniul 
dezvoltării infrastructurii de transport.

Or. de

Amendamentul 53
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile, în 
vederea asigurării concurenței loiale 
pentru întreprinderi, în special pentru 
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infrastructurii de transport. IMM-uri, în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport.

Or. ro

Amendamentul 54
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport.

5. subliniază importanța activității în 
curs a platformei de conectivitate UE-
China prin eforturile sale de a explora 
oportunitățile de cooperare și de a găsi 
sinergii în domeniul transporturilor între 
rețeaua extinsă TEN-T a UE și inițiativa 
Chinei „O centură, un drum”; recunoaște 
că este important să se lucreze împreună cu 
China pentru îmbunătățirea transparenței, 
reciprocitatea în accesul la piață și condiții 
de concurență echitabile pentru 
întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport.

Or. en

Amendamentul 55
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se lucreze 
împreună cu China pentru îmbunătățirea 
transparenței, reciprocitatea în accesul la 
piață și condiții de concurență echitabile 

5. 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 a UE și 
inițiativa Chinei „O centură, un drum”; 
recunoaște că este important să se obțină 
transparența totală, reciprocitatea în 
accesul la piață și condiții de concurență 
echitabile pentru întreprinderi în domeniul 
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pentru întreprinderi în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de transport.

dezvoltării infrastructurii de transport cu 
China.

Or. en

Amendamentul 56
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază rolul pe care îl joacă 
politica externă și de dezvoltare a UE în 
promovarea tehnologiilor digitale, în 
special în țările mai puțin dezvoltate, 
deoarece infrastructura digitală și liniile 
de rețea de mare capacitate sunt esențiale 
pentru conectivitatea digitală; subliniază 
că trebuie asigurate confidențialitatea 
datelor, protecția datelor cu caracter 
personal și securitatea cibernetică, 
întrucât acestea sunt indispensabile 
pentru un mediu digital sigur și securizat;

Or. en

Amendamentul 57
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de potențialele beneficii ale 
căilor alternative de asigurare a 
dezvoltării și prosperității în statele 
membre ale UE, prin intermediul 
investițiilor realizate de țări terțe, cum ar 
fi China; invită Comisia să monitorizeze 
respectarea normelor UE privind 
investițiile, achizițiile publice și gradul de 
îndatorare în contextul desfășurării 
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proiectelor majore din cadrul inițiativei 
„O centură, un drum”;

Or. de

Amendamentul 58
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Uniunea și statele sale 
membre să își îndeplinească obligațiile 
privind părțile lor din rețea și să asigure 
proceduri administrative eficiente și le 
îndeamnă să sporească digitalizarea 
proceselor administrative, precum și să 
includă noi standarde bazate pe Pactul 
verde și pe viitoarea reglementare pentru 
a realiza neutralitatea climatică (Legea 
europeană a climei);

Or. en

Amendamentul 59
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că Europa trebuie să 
își protejeze infrastructura strategică de 
măsuri care ar conduce la controlarea 
acesteia 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.
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Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează Comisia să ia măsuri 
pentru a asigura în mod concret 
concurența echitabilă și transparentă 
între întreprinderi; îndeamnă să se 
asigure cadrul în care europenii pot avea 
acces întotdeauna la o gamă largă de 
operatori și infrastructuri;

Or. en

Amendamentul 61
Alviina Alametsä

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. remarcă, de asemenea, importanța 
unor inițiative de transport noi și 
sustenabile cu țări asiatice importante din 
punct de vedere strategic, cum ar fi 
promovarea legăturilor feroviare între 
Europa, Asia Centrală și India;

Or. en

Amendamentul 62
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. 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;

Or. en

Amendamentul 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. îndeamnă Comisia să stabilească 
un plan structurat de investiții la nivelul 
Uniunii, în conformitate cu criteriile de 
prioritate socioeconomică și de mediu 
aprobate în prealabil de Comisie și de 
Parlament; îndeamnă, în acest sens, 
Comisia și SEAE să rămână vigilente în 
cazul în care statele membre ale UE și 
țările asiatice care urmează să fie 
conectate fac investiții bazate pe rețelele 
clientelare ale actorilor politici;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază importanța regiunilor 
ultraperiferice europene, în special a 
celor care sunt mai aproape de Asia și 
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evidențiază potențialul lor economic; 
încurajează Comisia să faciliteze 
investițiile în aceste teritorii pentru a le 
consolida conectivitatea și a stimula 
economia lor;

Or. en

Amendamentul 65
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită finalizarea rapidă a 
studiului privind ruta feroviară UE-
China, care ar trebui să abordeze inclusiv 
interoperabilitatea trenurilor utilizate și 
coordonarea între întreprinderile 
feroviare europene;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. încurajează Comisia să adopte 
norme specifice pentru a se asigura că toți 
partenerii noștri iau în considerare și 
respectă principiile „căii europene”: o 
conectivitate sustenabilă, cuprinzătoare și 
bazată 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; îndeamnă 
Comisia să intensifice cooperarea cu 
țările terțe relevante pentru a promova 
această cale europeană și condiții de 
concurență echitabile în materie de 
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investiții; 

Or. en

Amendamentul 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. solicită aplicarea de sancțiuni 
economice organizațiilor guvernamentale 
și comerciale europene care sunt 
implicate în încălcări ale drepturilor 
omului și în abuzuri comise în țări terțe 
care au legături comerciale solide cu 
Uniunea, pentru a preveni și a descuraja 
complicitatea cu încălcări ale drepturilor 
omului care pot constitui crime împotriva 
umanității în temeiul dreptului 
internațional;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. 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 vizează încurajarea 
investițiilor în conectivitate; solicită 
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Comisiei să se asigure că aceste investiții 
respectă principiile „căii europene” 
descrise în prezenta comunicare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. solicită că politicile de 
conectivitate să reducă externalitățile 
negative, cum ar fi impactul asupra 
mediului și poluarea, subliniază 
importanța sustenabilității în cadrul 
acestei strategii și rolul UE în punerea în 
aplicare a Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice, prin promovarea 
economiei circulare și a investițiilor 
reziliente la schimbările climatice;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. solicită Comisiei să promoveze 
norme la nivelul UE, cum ar fi normele 
UE privind controlul asupra ajutoarelor 
de stat și achizițiile publice; subliniază 
necesitatea reciprocității în ceea ce 
privește accesibilitatea la achizițiile 
publice la nivelul tuturor partenerilor; 
solicită să se asigure că procedurile de 
achiziții publice sunt deschise și 
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transparente, astfel încât întreprinderile 
să beneficieze de condiții de concurență 
echitabile, indiferent de naționalitatea 
acestora;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. 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; încurajează 
UE să se asigure că partenerii noștri din 
Asia se află în tranziție către economia 
albastră sustenabilă, care respectă 
biodiversitatea și mediul; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. subliniază importanța siguranței 
datelor, întrucât mobilitatea persoanelor 
și a mărfurilor se bazează în mare măsură 
pe transferul de date; solicită securitatea 
și securitatea cibernetică adecvate în 
gestionarea acestor fluxuri; reamintește 
că aceste provocări nu pot fi abordate 
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exclusiv prin intermediul politicilor 
naționale; prin urmare, încurajează UE 
să colaboreze cu țările partenere din Asia 
pentru a spori siguranța și securitatea 
conectivității transporturilor cu Asia; 

Or. en


