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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att 
säkerställa ett korrekt genomförande av strategin för konnektivitet mellan EU och Asien 
genom att tillhandahålla en effektiv politisk styrningsmekanism som skulle kunna göra 
EU till en lagstiftare på området transportförbindelser, samtidigt som EU-principer 
såsom öppenhet, god samhällsstyrning och hållbarhet främjas.

2. Europaparlamentet välkomnar den pågående utvidgningen av EU:s transeuropeiska 
transportnät (TEN-T) på västra Balkan och i länderna inom det östliga partnerskapet, 
och uppmanar kommissionen att påskynda översynen av TEN-T och dess yttre 
dimension och att lägga fram ett omfattande transportinitiativ för att koppla samman 
TEN-T med strategiska nät i Asien. 

3. Europaparlamentet betonar vikten av de pågående förhandlingarna om övergripande 
luftfartsavtal med partnerländer i Asien. Parlamentet efterlyser i synnerhet ett snabbt 
ingående av det avtal mellan EU och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) som 
förväntas förbinda mer än en miljard människor. Parlamentet betonar vikten av EU-stöd 
till asiatiska länder för att mildra den civila luftfartens inverkan på 
klimatförändringarna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att eftersträva ytterligare framsteg i fråga 
om dess initiativ om sjötransport för att digitalisera och förenkla de administrativa 
formaliteterna och stärka sjöfartsskyddet i hamnar i Asien genom 
Internationella sjöfartsorganisationen och avtal om sjötransport. 

5. Europaparlamentet betonar vikten av det pågående arbetet inom EU:s och Kinas 
konnektivitetsplattform när det gäller dess ansträngningar att utforska 
samarbetsmöjligheter på transportområdet mellan EU:s TEN-T-nät och Kinas initiativ 
”Nya sidenvägen” (Belt and road-initiativet). Parlamentet konstaterar att det är viktigt 
att arbeta för större öppenhet, ömsesidighet i fråga om marknadstillträde och lika villkor 
för företag vid utvecklingen av transportinfrastruktur med Kina.


