
PA\1213301RO.docx PE657.369v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru transport și turism

2020/2115(INI)

24.9.2020

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la conectivitate și relațiile UE-Asia
(2020/2115(INI))

Raportor pentru aviz (*): Angel Dzhambazki

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de 
procedură



PE657.369v01-00 2/3 PA\1213301RO.docx

RO

PA_NonLeg



PA\1213301RO.docx 3/3 PE657.369v01-00

RO

SUGESTII

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

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;

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; 

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;

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; 

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.


