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Módosítás 1
Helmut Scholz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy mivel Ázsia a világ 
legnagyobb népességű és a leggyorsabban 
növekvő gazdaságoknak otthont adó 
kontinense, az EU és Ázsia közötti 
összeköttetés nyitott, szabályokon alapuló, 
egyenlő versenyfeltételeket biztosító 
multilaterális kereskedelmi rendszeren 
keresztül történő fokozása kulcsfontosságú 
szerepet fog játszani a kölcsönös gazdasági 
növekedésben, és fontos tényező lesz a 
folyamatban lévő Covid19-világjárványból 
való kilábalásban;

1. megjegyzi, hogy nem sok minden 
valósult meg azóta, hogy a Bizottság és az 
Európai Külügyi Szolgálat elfogadta „Az 
Európa és Ázsia közötti összeköttetések – 
Az uniós stratégia elemei” című közös 
közleményét; úgy véli, hogy mivel Ázsia a 
világ legnagyobb népességű és a 
leggyorsabban növekvő gazdaságoknak 
otthont adó kontinense, az EU és Ázsia 
közötti összeköttetés fokozását sokkal 
előrébb kell helyezni a prioritási listán; 
úgy véli, hogy a nyitott, tisztességes és 
szabályokon alapuló multilaterális 
kereskedelmi rendszer az Unió és Ázsia 
közötti kereskedelmi kapcsolatok 
javításának alapvető támogató kerete; 
hangsúlyozza az egyenrangú gazdasági 
szereplők közötti egyenlő versenyfeltételek 
előnyeit; hangsúlyozza, hogy az Unió és 
Ázsia közötti gazdasági kapcsolatok 
kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a 
kölcsönös gazdasági növekedésben és a 
folyamatban lévő Covid19-világjárványból 
való kilábalásban;

Or. en

Módosítás 2
Pedro Silva Pereira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy mivel Ázsia a világ 
legnagyobb népességű és a leggyorsabban 
növekvő gazdaságoknak otthont adó 
kontinense, az EU és Ázsia közötti 

1. úgy véli, hogy mivel Ázsia a világ 
legnagyobb népességű és a leggyorsabban 
növekvő gazdaságoknak otthont adó 
kontinense, az EU és Ázsia közötti 
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összeköttetés nyitott, szabályokon alapuló, 
egyenlő versenyfeltételeket biztosító 
multilaterális kereskedelmi rendszeren 
keresztül történő fokozása kulcsfontosságú 
szerepet fog játszani a kölcsönös gazdasági 
növekedésben, és fontos tényező lesz a 
folyamatban lévő Covid19-világjárványból 
való kilábalásban;

összeköttetés nyitott, szabályokon alapuló, 
egyenlő versenyfeltételeket biztosító 
multilaterális kereskedelmi rendszeren 
keresztül történő fokozása kulcsfontosságú 
szerepet fog játszani a globális 
stabilitásban, a régió jólétében és a 
kölcsönös gazdasági növekedésben, 
továbbá fontos tényező lesz a folyamatban 
lévő Covid19-világjárványból való 
kilábalásban;

Or. en

Módosítás 3
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy mivel Ázsia a világ 
legnagyobb népességű és a leggyorsabban 
növekvő gazdaságoknak otthont adó 
kontinense, az EU és Ázsia közötti 
összeköttetés nyitott, szabályokon alapuló, 
egyenlő versenyfeltételeket biztosító 
multilaterális kereskedelmi rendszeren 
keresztül történő fokozása kulcsfontosságú 
szerepet fog játszani a kölcsönös gazdasági 
növekedésben, és fontos tényező lesz a 
folyamatban lévő Covid19-világjárványból 
való kilábalásban;

1. úgy véli, hogy mivel Ázsia a világ 
legnagyobb népességű és a leggyorsabban 
növekvő gazdaságoknak otthont adó 
kontinense, az EU és Ázsia közötti 
összeköttetés nyitott, szabályokon alapuló, 
egyenlő versenyfeltételeket biztosító 
multilaterális kereskedelmi rendszeren 
keresztül történő fokozása kulcsfontosságú 
szerepet fog játszani a kölcsönös és 
fenntartható gazdasági növekedésben, és a 
mindkét fél számára előnyös integráció 
fontos tényező lesz a folyamatban lévő 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban;

Or. en

Módosítás 4
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy mivel Ázsia a világ 
legnagyobb népességű és a leggyorsabban 
növekvő gazdaságoknak otthont adó 
kontinense, az EU és Ázsia közötti 
összeköttetés nyitott, szabályokon alapuló, 
egyenlő versenyfeltételeket biztosító 
multilaterális kereskedelmi rendszeren 
keresztül történő fokozása kulcsfontosságú 
szerepet fog játszani a kölcsönös gazdasági 
növekedésben, és fontos tényező lesz a 
folyamatban lévő Covid19-világjárványból 
való kilábalásban;

1. úgy véli, hogy mivel Ázsia a világ 
legnagyobb népességű és a leggyorsabban 
növekvő gazdaságoknak otthont adó 
kontinense, az EU és Ázsia közötti 
hatékony és fenntartható összeköttetés 
nyitott, szabályokon alapuló, egyenlő 
versenyfeltételeket és kölcsönösséget 
biztosító multilaterális kereskedelmi 
rendszeren keresztül történő fokozása 
kulcsfontosságú szerepet játszik a 
kölcsönös gazdasági növekedésben, és 
fontos tényező a folyamatban lévő 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban;

Or. en

Módosítás 5
Helmut Scholz

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az Unió és az ázsiai 
országok közötti közlekedési hálózatok 
fejlesztésére irányuló, folyamatban lévő 
projektek – többek között az „Egy övezet, 
egy út” kezdeményezés – lehetőséget 
kínálhatnak az Unió és az ázsiai 
kontinens közötti együttműködés 
előmozdítására;

Or. en

Módosítás 6
Helmut Scholz

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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1b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
összeköttetés Európa számára a múltban 
csak a periféria és a központ közötti 
közlekedés biztosításának problémáját 
jelentette; megjegyzi, hogy az európai 
összeköttetési stratégiák hosszú időn 
keresztül számos ázsiai régiót figyelmen 
kívül hagytak; pozitív elemként értékeli 
Kína összeköttetési megközelítésében azt, 
hogy Kína felelősséget kíván vállalni a 
projektekért, és nagyobb részt kíván 
vállalni az Ázsiából Európába vezető út 
mentén fekvő városok és régiók előnyei 
tekintetében; meg van győződve arról, 
hogy Európának jelentős hozzáadott 
értéket kell nyújtania az Európa és Ázsia 
közötti fizikai összeköttetés kiépítéséhez, 
kihasználva a környezeti hatásvizsgálatok, 
valamint a helyi lakosság bevonása és 
részvétele terén szerzett magas szintű 
tapasztalatait;

Or. en

Módosítás 7
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy számos ázsiai ország 
továbbra is protekcionista 
gazdaságpolitikát alkalmaz, ami 
tisztességtelen versenyfeltételeket teremt 
az európai vállalkozások számára; 
megjegyzi, hogy a szabad kereskedelmi 
forgalom lehetővé tétele növelni fogja a 
gazdasági ellenálló képességet, és az 
ellátási láncok diverzifikálása révén 
biztosítani fogja a termékek globális 
elérhetőségét;

2. úgy véli, hogy a 
kereskedelempolitikának hozzá kell 
járulnia az összeköttetésekre vonatkozó 
stratégia célkitűzéseinek eléréséhez 
azáltal, hogy megerősíti a 
partnerországokkal való, a fenntartható 
fejlődésen, a multilateralizmuson, az 
átláthatóságon, a méltányosságon, az 
egyenlő versenyfeltételeken és a 
nemzetközi normákon alapuló gazdasági 
integrációt; sajnálja, hogy számos ország 
továbbra is indokolatlan protekcionista 
gazdaságpolitikát alkalmaz, ami 
tisztességtelen versenyfeltételeket teremt a 
vállalkozások számára; megjegyzi, hogy a 
szabad és fenntartható/tisztességes 
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kereskedelmi forgalom lehetővé tételének 
az ellátási láncok diverzifikálása révén a 
gazdasági ellenálló képesség növelésére és 
a termékek elérhetőségének javítására, 
valamint az erősebb regionális 
integrációhoz való hozzájárulásra kell 
irányulnia;

Or. en

Módosítás 8
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy számos ázsiai ország 
továbbra is protekcionista 
gazdaságpolitikát alkalmaz, ami 
tisztességtelen versenyfeltételeket teremt 
az európai vállalkozások számára; 
megjegyzi, hogy a szabad kereskedelmi 
forgalom lehetővé tétele növelni fogja a 
gazdasági ellenálló képességet, és az 
ellátási láncok diverzifikálása révén 
biztosítani fogja a termékek globális 
elérhetőségét;

2. hangsúlyozza, hogy az EU és Ázsia 
közötti összeköttetésekre vonatkozó 
stratégiának együtt kell járnia az érintett 
piacokhoz – többek között a 
közbeszerzéshez – való hozzáférés 
növelésére irányuló erőfeszítésekkel, 
valamint elő kell mozdítania a nyitott és 
átlátható beruházási környezetet, 
megnyitva a lehetőségeket és hozzájárulva 
a globális versenyképességhez; sajnálja, 
hogy számos ázsiai ország továbbra is 
protekcionista gazdaságpolitikát alkalmaz, 
ami tisztességtelen versenyfeltételeket 
teremt az európai vállalkozások számára; 
megjegyzi, hogy a szabad kereskedelmi 
forgalom lehetővé tétele az ellátási láncok 
diverzifikálása révén hozzájárul a 
gazdasági ellenálló képesség 
megerősítéséhez és a termékek globális 
elérhetőségének biztosításához;

Or. en

Módosítás 9
Pedro Silva Pereira

Véleménytervezet
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2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy számos ázsiai ország 
továbbra is protekcionista 
gazdaságpolitikát alkalmaz, ami 
tisztességtelen versenyfeltételeket teremt 
az európai vállalkozások számára; 
megjegyzi, hogy a szabad kereskedelmi 
forgalom lehetővé tétele növelni fogja a 
gazdasági ellenálló képességet, és az 
ellátási láncok diverzifikálása révén 
biztosítani fogja a termékek globális 
elérhetőségét;

2. sajnálja, hogy számos ázsiai ország 
továbbra is protekcionista 
gazdaságpolitikát alkalmaz, ami 
tisztességtelen versenyfeltételeket teremt 
az európai vállalkozások számára; 
megjegyzi, hogy a szabad kereskedelmi 
forgalom lehetővé tétele az ellátási láncok 
diverzifikálása révén növelni fogja a 
gazdasági ellenálló képességet és 
biztosítani fogja a termékek globális 
elérhetőségét; olyan átvilágítási keret 
létrehozását szorgalmazza, amely védi az 
értékes gazdasági eszközöket, biztosítja a 
piacokhoz és anyagokhoz való 
hozzáférést, valamint megőrzi az emberi, 
szociális és környezeti jogokat; 
hangsúlyozza, hogy fokozni kell az 
együttműködést a szellemi tulajdonra 
vonatkozó rendelkezések és a földrajzi 
jelzések tekintetében;

Or. en

Módosítás 10
Helmut Scholz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy számos ázsiai ország 
továbbra is protekcionista 
gazdaságpolitikát alkalmaz, ami 
tisztességtelen versenyfeltételeket teremt 
az európai vállalkozások számára; 
megjegyzi, hogy a szabad kereskedelmi 
forgalom lehetővé tétele növelni fogja a 
gazdasági ellenálló képességet, és az 
ellátási láncok diverzifikálása révén 
biztosítani fogja a termékek globális 
elérhetőségét;

2. megállapítja, hogy számos ázsiai 
ország továbbra is szükségesnek tartja 
bizonyos gazdasági ágazatok védelmét; 
tudatában van annak, hogy számos ázsiai 
szereplőnek több időre lesz szüksége 
ahhoz, hogy elég fejlett szereplővé váljon 
és egyenlő versenyfeltételek mellett 
felvegye a versenyt az európai 
vállalkozásokkal; megjegyzi, hogy a 
tisztességes kereskedelmi forgalom a 
környezetbarát és tisztességes 
munkakörülmények között történő 
termelésért fizetett méltányos áron alapul, 
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és növelni fogja a gazdasági ellenálló 
képességet, valamint az ellátási láncok 
diverzifikációja révén biztosítani tudja a 
termékek fokozott elérhetőségét;

Or. en

Módosítás 11
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Gabriel Mato

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a Bizottság nyitott 
stratégiai autonómiát célzó megközelítése 
révén az ellátási lánc ellenálló képességét 
olyan szereplők megbízható hálózata fogja 
erősíteni, akik megbízható partnerek 
lehetnek a kockázatokra vonatkozó közös 
koordinációs mechanizmusok, valamint 
értékelési módszerek és szabványok 
kidolgozásában, akik megosztják az 
információkat és elvárásaikat, és akik 
aktív párbeszédet folytatnak a 
kormányokkal, a vállalkozásokkal és a 
befektetőkkel; úgy véli, hogy a 
fenntartható és szabályokon alapuló 
eurázsiai gazdasági hálózatok 
előmozdítása érdekében az európai és 
ázsiai államoknak – amennyiben 
lehetséges – fenn kell tartaniuk 
többoldalú erőfeszítéseiket és a régiók 
közötti párbeszédet;

Or. en

Módosítás 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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2a. úgy véli, hogy az Európa és Ázsia 
közötti összeköttetésekre vonatkozó 
stratégia célja annak biztosítása, hogy az 
Unió összeköttetése szempontjából fontos 
országok – ideértve az Európai Uniót és 
más nagy országokat is – diverzifikálják 
összeköttetési stratégiáikat; úgy véli, hogy 
az összeköttetés nem vezethet más 
eszközökkel elért erőfölényhez;

Or. en

Módosítás 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. gazdasági szankciókat szorgalmaz 
azon európai állami és kereskedelmi 
szervezetekkel szemben, melyek érintettek 
az emberi jogok megsértésében és az 
Unióval szoros kereskedelmi 
kapcsolatokat ápoló harmadik 
országokban elkövetett visszaélésekben, az 
olyan emberi jogi jogsértésekben való 
bűnrészesség megakadályozásának és 
visszaszorításának érdekében, melyek a 
nemzetközi jog értelmében kimeríthetik az 
emberiesség elleni bűncselekmény 
fogalmát;

Or. en

Módosítás 14
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az Európa és Ázsia 3. úgy véli, hogy az Európa és Ázsia 
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közötti, kiemelt – légi, tengeri és 
szárazföldi – közlekedési folyosókon és 
nagy kapacitású hálózati kapcsolatokon 
keresztül megvalósított hatékony 
összeköttetések és hálózatok növelni 
fogják az EU és Ázsia közötti 
kereskedelmi forgalmat; elismeri, hogy az 
összekapcsoltság terén beruházási hiány 
tapasztalható, és felismeri, hogy be kell 
indítani és erősíteni kell  a 
magánbefektetőkkel, a nemzeti és 
nemzetközi intézményekkel, valamint a 
multilaterális fejlesztési bankokkal 
folytatott együttműködést;

közötti, kiemelt – légi, tengeri és 
szárazföldi – közlekedési folyosókon és 
nagy kapacitású hálózati kapcsolatokon 
keresztül megvalósított hatékony és 
fenntartható összeköttetések és hálózatok, 
valamint a digitalizációra és az 
adminisztráció egyszerűsítésére épülő 
hatékonyabb és megbízhatóbb 
vámeljárások növelni fogják az EU és 
Ázsia közötti kereskedelmi forgalmat; 
elismeri, hogy az összekapcsoltság terén 
beruházási hiány tapasztalható, és 
felismeri, hogy be kell indítani és erősíteni 
kell a magánbefektetőkkel, a nemzeti és 
nemzetközi intézményekkel, valamint a 
multilaterális fejlesztési bankokkal 
folytatott együttműködést; hangsúlyozza, 
hogy az Unió és az ázsiai partnerek közötti 
kereskedelem fokozottabb összeköttetés 
révén történő megkönnyítésének egyben a 
vámhatóságok teljesítményének 
megerősítését és a vámügyi irányítás 
megszilárdítását kell eredményeznie, 
különösen a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítése terén, a csalás elleni 
küzdelem és a hamisított áruk egységes 
piacra való belépésének megakadályozása 
eszközeként;

Or. en

Módosítás 15
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az Európa és Ázsia 
közötti, kiemelt – légi, tengeri és 
szárazföldi – közlekedési folyosókon és 
nagy kapacitású hálózati kapcsolatokon 
keresztül megvalósított hatékony 
összeköttetések és hálózatok növelni 
fogják az EU és Ázsia közötti 
kereskedelmi forgalmat; elismeri, hogy az 
összekapcsoltság terén beruházási hiány 

3. úgy véli, hogy az Európa és Ázsia 
közötti, kiemelt – légi, tengeri és 
szárazföldi – közlekedési folyosókon és 
nagy kapacitású hálózati kapcsolatokon 
keresztül megvalósított hatékony 
összeköttetések és hálózatok fenntartható 
módon fogják növelni az EU és Ázsia 
közötti kereskedelmi forgalmat; elismeri, 
hogy az összekapcsoltság terén beruházási 
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tapasztalható, és felismeri, hogy be kell 
indítani és erősíteni kell  a 
magánbefektetőkkel, a nemzeti és 
nemzetközi intézményekkel, valamint a 
multilaterális fejlesztési bankokkal 
folytatott együttműködést;

hiány tapasztalható, és felismeri, hogy be 
kell indítani és erősíteni kell a 
magánbefektetőkkel, a nemzeti és 
nemzetközi intézményekkel, valamint a 
multilaterális fejlesztési bankokkal és 
egyéb érdekelt felekkel folytatott 
együttműködést, többek között konkrét 
kiemelt kezdeményezések azonosítása 
érdekében is;

Or. en

Módosítás 16
Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az Európa és Ázsia 
közötti, kiemelt – légi, tengeri és 
szárazföldi – közlekedési folyosókon és 
nagy kapacitású hálózati kapcsolatokon 
keresztül megvalósított hatékony 
összeköttetések és hálózatok növelni 
fogják az EU és Ázsia közötti 
kereskedelmi forgalmat; elismeri, hogy az 
összekapcsoltság terén beruházási hiány 
tapasztalható, és felismeri, hogy be kell 
indítani és erősíteni kell  a 
magánbefektetőkkel, a nemzeti és 
nemzetközi intézményekkel, valamint a 
multilaterális fejlesztési bankokkal 
folytatott együttműködést;

3. úgy véli, hogy az Európa és Ázsia 
közötti, kiemelt – légi, tengeri és 
szárazföldi – közlekedési folyosókon és 
nagy kapacitású hálózati kapcsolatokon 
keresztül megvalósított hatékony és 
környezeti szempontból fenntartható 
összeköttetések és hálózatok növelni 
fogják az EU és Ázsia közötti 
kereskedelmi forgalmat; elismeri, hogy az 
összekapcsoltság terén beruházási hiány 
tapasztalható, és felismeri, hogy be kell 
indítani és erősíteni kell a nemzeti és 
nemzetközi intézményekkel, valamint a 
multilaterális fejlesztési bankokkal 
folytatott együttműködést; úgy véli, hogy a 
tömegközlekedés fejlesztése csökkentheti 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását;

Or. en

Módosítás 17
Pedro Silva Pereira

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az Európa és Ázsia 
közötti, kiemelt – légi, tengeri és 
szárazföldi – közlekedési folyosókon és 
nagy kapacitású hálózati kapcsolatokon 
keresztül megvalósított hatékony 
összeköttetések és hálózatok növelni 
fogják az EU és Ázsia közötti 
kereskedelmi forgalmat; elismeri, hogy az 
összekapcsoltság terén beruházási hiány 
tapasztalható, és felismeri, hogy be kell 
indítani és erősíteni kell  a 
magánbefektetőkkel, a nemzeti és 
nemzetközi intézményekkel, valamint a 
multilaterális fejlesztési bankokkal 
folytatott együttműködést;

3. úgy véli, hogy az Európa és Ázsia 
közötti, kiemelt – légi, tengeri és 
szárazföldi – közlekedési folyosókon és a 
digitális, energetikai és emberek közötti 
eszközök nagy kapacitású hálózatain 
keresztül megvalósított hatékony 
összeköttetések és hálózatok növelni 
fogják az EU és Ázsia közötti 
kereskedelmi forgalmat és fokozzák az 
adattovábbítást; elismeri, hogy az 
összekapcsoltság terén beruházási hiány 
tapasztalható, és felismeri, hogy be kell 
indítani és erősíteni kell a 
magánbefektetőkkel, a nemzeti és 
nemzetközi intézményekkel, valamint a 
multilaterális fejlesztési bankokkal 
folytatott együttműködést;

Or. en

Módosítás 18
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az Unió Kínával 
fenntartott stratégiai kapcsolatának 
fontosságát, és felszólítja a tagállamokat 
és az intézményeket, hogy Kínával 
szemben egységesen lépjenek fel, és 
fogadjanak el összehangolt megközelítést; 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az 
egyenlő versenyfeltételeket, a 
viszonosságot, valamint az érintett 
felekkel, az üzleti közösségekkel és a civil 
társadalommal való 
megkülönböztetésmentes bánásmódot; 
ismételten felszólítja Kínát, hogy lépjen 
előre a WTO ambiciózus reformja terén, 
beleértve az ipari támogatásokra 
vonatkozó átfogó szabályokat, és elismeri 
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a kínai állami tulajdonú vállalkozások 
piactorzító gyakorlataival, a kényszerített 
technológiatranszferekkel és 
adatlokalizációval, a kapacitásfelesleggel 
és a kapcsolódó dömpingelt exporttal, 
valamint egyéb tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos 
aggodalmakat; úgy véli, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek harmadik piacokra való 
kiterjesztése kiemelkedő fontosságú az 
európai vállalkozások hosszú távú 
lehetőségei szempontjából;

Or. en

Módosítás 19
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Samira Rafaela

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az új északi-
sarkvidéki hajózási útvonalak akár 40%-
kal csökkenthetik Európa és Ázsia között 
az utazási időt és a távolságot, új 
kereskedelmi csomópontokat hozva létre, 
ami jelentős hatást gyakorol a 
kereskedelmi forgalomra; hangsúlyozza, 
hogy ezen új útvonalak kezelésének 
fenntarthatónak kell lennie, és 
összhangban kell állnia a nemzetközi 
szabályokkal és normákkal, megelőzve az 
északi-sarkvidéki ökoszisztémára 
nehezedő nyomás fokozódását;

Or. en

Módosítás 20
Urmas Paet

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri az Ázsia és Észak-Európa 
közötti, újonnan megnyíló északi-
sarkvidéki hajózási és kereskedelmi 
útvonalat, amely akár 40%-kal is 
rövidebb, mint a hagyományos déli 
hajózási útvonal; hangsúlyozza, hogy az 
Északi-sarkvidékre vonatkozó átfogó 
stratégia révén az Uniónak aktív szerepet 
kell vállalnia az Északi-sarkvidéken, 
ugyanakkor elő kell mozdítania a 
fenntartható fejlődést és a 
környezetvédelmi célkitűzéseket;

Or. en

Módosítás 21
Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az ökológiai 
átmenet és az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem támogatása érdekében újra kell 
gondolni a közlekedési és összeköttetési 
modellt; felkéri a Bizottságot, hogy 
valamennyi ázsiai partner bevonásával 
dolgozzon ki fenntartható mobilitási 
fejlesztési modellt, amely összhangban áll 
a Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzéseivel;

Or. en

Módosítás 22
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Gabriel Mato

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás



PE659.053v01-00 16/27 AM\1216316HU.docx

HU

3b. elismeri, hogy az Unió számára 
kiváló lehetőségeket rejt, ha részt vesz 
Kína „Egy övezet, egy út” elnevezésű 
fejlesztési stratégiájában a gazdasági 
folyosók közötti összeköttetések és 
együttműködés kiépítése, valamint az 
eurázsiai kontinens Kínától Európáig 
történő összekapcsolása érdekében; úgy 
véli, hogy az Uniónak ezenkívül meg kell 
próbálnia rávenni Kínát annak 
biztosítására, hogy az „Egy övezet, egy út” 
kezdeményezés megfeleljen a nemzetközi 
normáknak; úgy véli, hogy létfontosságú 
a harmadik országok piacain a 
tisztességes verseny többoldalú gazdasági 
kormányzási gyakorlatok fenntartása 
révén történő biztosítása; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak a TEN-T folyosókra 
vonatkozó tanulmányaiban tovább kellene 
elemeznie annak lehetőségét, hogy 
együttműködjön Kínával az „Egy övezet, 
egy út” kezdeményezés 
összekapcsolásában az esetleges szűk 
keresztmetszetek és közlekedési korlátok 
megelőzése érdekében; aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a Kína által finanszírozott 
projektekre átlátható ajánlattételi 
eljárások nélkül kerül sor, és azokat 
túlnyomórészt kínai vállalatok valósítják 
meg, amelyek lényegesen kevésbé 
nyitottak a helyi vagy nemzetközi 
vállalatok számára; felszólítja Kínát, hogy 
fokozza a viszonosságot, különösen az 
infrastrukturális ágazatban, javítsa az 
átláthatóságot, biztosítson elsőbbséget a 
magas szintű munkaügyi és 
környezetvédelmi normáknak, valamint 
biztosítsa az adósság fenntarthatóságát;

Or. en

Módosítás 23
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3c. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
Európa és Ázsia közötti összeköttetésekre 
vonatkozó uniós stratégia Közép-Ázsiában 
a régió összeköttetései tekintetében nem 
kapott ugyanolyan figyelmet, mint az 
„Egy övezet, egy út” kezdeményezés; 
támogatja a Bizottságnak a kereskedelmi 
akadályok felszámolására irányuló 
erőfeszítéseit, amelyek alapjául az olyan 
fenntartható, szabályokon alapuló 
összeköttetés szolgál, amely magában 
foglalja a mozgás és az infrastruktúra 
nem fizikai és szabályozási akadályainak 
kezelését is; úgy véli, hogy a közép-ázsiai 
országoknak az elmúlt két évtizedben 
jelentős előnye származott a 
világgazdaságba való fokozott 
integrációból; úgy véli, hogy az Uniónak 
sokkal nagyobb szerepet kell játszania és a 
régió egyik kulcsszereplőjévé kell válnia, a 
kereskedelmet és a beruházást használva 
fel a növekedés motorjaként, amely 
hozzájárul a közös jóléthez;

Or. en

Módosítás 24
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a kétoldalú, 
regionális és többoldalú kereskedelmi 
megállapodások meglévő hálózatának 
fontosságát, valamint az Unió és az ázsiai 
partnerek közötti kétoldalú együttműködés 
jelentőségét, melyre sikeres példaként 
Japánnal, Dél-Koreával és Szingapúrral 
fenntartott stratégiai partnerségeket lehet 
megemlíteni;

4. hangsúlyozza a kétoldalú, 
regionális és többoldalú kereskedelmi 
megállapodások meglévő hálózatának 
fontosságát, valamint az Unió és az ázsiai 
partnerek közötti kétoldalú együttműködés 
jelentőségét, melyre sikeres példaként 
Japánnal, Dél-Koreával és Szingapúrral 
fenntartott stratégiai partnerségeket lehet 
megemlíteni; úgy véli, hogy a 
kereskedelmi megállapodásokban az e-
kereskedelemre és a digitális 
kereskedelemre vonatkozó 
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rendelkezéseknek az összeköttetésekre 
vonatkozó stratégia digitális pillérének 
céljait kell szolgálniuk; megjegyzi, hogy a 
Japánra vonatkozó megfelelőségi 
határozat példaként szolgál az Unió és 
partnerei közötti digitális integráció 
előmozdítására; megjegyzi, hogy az uniós 
fél már előterjesztett az adatáramlással 
kapcsolatos javaslatokat az Indonéziával, 
Ausztráliával, Új-Zélanddal és Chilével 
folytatott tárgyalások során, és ezeknek 
más plurilaterális vagy multilaterális 
kezdeményezésekbe is be kell épülniük, 
minden esetben teljes összhangban az 
adatvédelemre vonatkozó uniós 
vívmányokkal, nevezetesen az általános 
adatvédelmi rendelettel;

Or. en

Módosítás 25
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a kétoldalú, 
regionális és többoldalú kereskedelmi 
megállapodások meglévő hálózatának 
fontosságát, valamint az Unió és az ázsiai 
partnerek közötti kétoldalú együttműködés 
jelentőségét, melyre sikeres példaként 
Japánnal, Dél-Koreával és Szingapúrral 
fenntartott stratégiai partnerségeket lehet 
megemlíteni;

4. hangsúlyozza a kétoldalú, 
regionális és többoldalú kereskedelmi 
megállapodások meglévő hálózatának 
fontosságát, valamint az Unió és az ázsiai 
partnerek közötti kétoldalú együttműködés 
jelentőségét, melyre sikeres példaként 
Japánnal, Dél-Koreával és Szingapúrral 
fenntartott stratégiai partnerségeket lehet 
megemlíteni; elismeri, hogy az ASEAN-
régió az USA és Kína után az Unió 
harmadik legnagyobb Európán kívüli 
kereskedelmi partnere, és hogy az 
Uniónak prioritásként kell kezelnie az 
uniós exportőrök e piachoz való jobb 
hozzáférésének biztosítását, valamint az 
együttműködés stratégiai partnerségek és 
beruházásvédelmi megállapodások révén 
történő fokozását; e tekintetben úgy véli, 
hogy tárgyalásokat kell folytatni 
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Tajvannal egy kétoldalú beruházási 
megállapodásról;

Or. en

Módosítás 26
Urmas Paet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a kétoldalú, 
regionális és többoldalú kereskedelmi 
megállapodások meglévő hálózatának 
fontosságát, valamint az Unió és az ázsiai 
partnerek közötti kétoldalú együttműködés 
jelentőségét, melyre sikeres példaként 
Japánnal, Dél-Koreával és Szingapúrral 
fenntartott stratégiai partnerségeket lehet 
megemlíteni;

4. hangsúlyozza a kétoldalú, 
regionális és többoldalú kereskedelmi 
megállapodások meglévő hálózatának 
fontosságát, valamint az Unió és az ázsiai 
partnerek közötti kétoldalú együttműködés 
jelentőségét, melyre sikeres példaként 
Japánnal, Dél-Koreával és Szingapúrral 
fenntartott stratégiai partnerségeket lehet 
megemlíteni; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
Tajvannal kötendő beruházási 
megállapodásról szóló tárgyalások 
előkészítéseként mielőbb kezdje meg a 
hatályfelmérést és a hatásvizsgálatot, ez a 
megállapodás ugyanis fontos szerepet 
játszhat az Unió ellátási láncában és a 
régióra vonatkozó összeköttetési 
stratégiájában;

Or. en

Módosítás 27
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a kétoldalú, 
regionális és többoldalú kereskedelmi 
megállapodások meglévő hálózatának 
fontosságát, valamint az Unió és az ázsiai 

4. hangsúlyozza a kétoldalú, 
regionális és többoldalú kereskedelmi 
megállapodások meglévő hálózatának 
fontosságát, valamint az Unió és az ázsiai 
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partnerek közötti kétoldalú együttműködés 
jelentőségét, melyre sikeres példaként 
Japánnal, Dél-Koreával és Szingapúrral 
fenntartott stratégiai partnerségeket lehet 
megemlíteni;

partnerek közötti kétoldalú együttműködés 
jelentőségét, melyre sikeres példaként 
Japánnal, Dél-Koreával, Szingapúrral és 
Vietnámmal fenntartott stratégiai 
partnerségeket, valamint a jelenleg folyó, 
például a Kínával kötendő átfogó 
beruházási megállapodásra irányuló 
tárgyalásokat lehet megemlíteni; felhívja a 
Bizottságot, hogy a Tajvannal folytatott 
beruházási tárgyalások kapcsán kezdje 
meg a hatályfelmérést;

Or. en

Módosítás 28
Helmut Scholz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a kétoldalú, 
regionális és többoldalú kereskedelmi 
megállapodások meglévő hálózatának 
fontosságát, valamint az Unió és az ázsiai 
partnerek közötti kétoldalú együttműködés 
jelentőségét, melyre sikeres példaként 
Japánnal, Dél-Koreával és Szingapúrral 
fenntartott stratégiai partnerségeket lehet 
megemlíteni;

4. hangsúlyozza a kétoldalú, 
regionális és többoldalú kereskedelmi 
megállapodások meglévő hálózatának 
fontosságát, valamint az Unió és az ázsiai 
partnerek közötti kétoldalú együttműködés 
jelentőségét, melyre sikeres példaként 
Japánnal, Dél-Koreával és Szingapúrral 
fenntartott stratégiai partnerségeket lehet 
megemlíteni; üdvözli a földrajzi 
jelzésekről Kínával kötött új 
megállapodást és annak lehetőségét, hogy 
a jövőben szorosabb együttműködést 
alakítsanak ki; sürgeti e megállapodások 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre 
vonatkozó fejezeteinek hatékony 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 29
Urmas Paet

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja az Unió tagállamait és a 
tagjelölt országokat a 17+1 formátum 
elhagyásának megfontolására, mivel az az 
egységes álláspont tekintetében 
kontraproduktív lehet és alááshatja az 
Európai Unió egységét, és arra bátorít, 
hogy helyette kövessenek egy közös és 
egységes uniós politikát Kínával szemben;

Or. en

Módosítás 30
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy 
erősítse meg a kereskedelmi 
megállapodásokban a szabványosításra 
vonatkozó rendelkezéseket, törekedve a 
nemzetközi szabványok átvételére 
vonatkozó kötelező erejű 
kötelezettségvállalásokra, valamint a 
szabályozáshoz való jog megsértése nélkül 
fokozva a nyílt és átlátható szabályozási 
együttműködést;

Or. en

Módosítás 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. sürgeti a Bizottságot, hogy 
biztosítson elsőbbséget a régió azon 
országaival való összeköttetésnek, 
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amelyek tiszteletben tartják az emberi 
jogokat, a jogállamiságot és a 
demokráciát;

Or. en

Módosítás 32
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. tudomásul veszi a „fegyver 
kivételével mindent” rendszer kambodzsai 
felfüggesztésére vonatkozó határozatot, és 
hangsúlyozza aggodalmát az országban 
továbbra is romló emberi jogi helyzet 
miatt; sürgeti a Bizottságot, 
hogy Kambodzsának a rendszerbe történő 
visszahelyezése érdekében dolgozzon ki 
egyértelmű stratégiát az országgal való 
együttműködés folytatására; úgy véli, 
hogy a Bizottságnak és az EKSZ-nek a 
stratégiai szempontokra nagyobb 
hangsúlyt fektető megközelítést kellene 
alkalmaznia a GSP-rendszerrel 
kapcsolatban, többek között a 
legmagasabb politikai szinten való 
fellépés fokozása révén, valamint annak 
érdekében, hogy megerősítsék az eszköz 
hatékonyságát a kedvezményezett 
országok emberi jogi, nemzetközi 
munkaügyi, környezetvédelmi és jó 
kormányzási normák végrehajtása terén 
elért eredményeinek javítása terén;

Or. en

Módosítás 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy az Uniónak 
lehetősége van arra, hogy megismertesse 
saját vonzó kereskedelmi és beruházási 
rendszerét, arra ösztönözve az eurázsiai 
országokat, hogy nyitott gazdaságot és 
egyenlő versenyfeltételeket tartsanak fenn 
valamennyi külföldi szereplő számára;

Or. en

Módosítás 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. sürgeti a Bizottságot, hogy ne 
részesítse előnyben a Kínával kötendő 
átfogó beruházási megállapodást a Kínai 
Köztársasággal (Tajvan) kötendő 
kétoldalú beruházási megállapodással 
szemben, hanem kötelezze el magát ez 
utóbbi véglegesítése mellett, ha a felek 
gyorsabban jutnak megállapodásra;

Or. en

Módosítás 35
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós 
normák és szabványok előmozdítása révén.

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós 
normák és szabványok előmozdítása révén; 
felhívja az Uniót, hogy az ILO-
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egyezményeket alapul véve 
kereskedelempolitikájának 
felhasználásával mozdítsa elő a 
nemzetközi munkajogi normák és az 
emberi jogi jogszabályok kereskedelmi 
partnerei általi elfogadását és tényleges 
végrehajtását, különös tekintettel az olyan 
ázsiai partnerekre, mint Dél-Korea, a 
Fülöp-szigetek és Vietnám; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 
szakszervezetek alapításához és az 
azokhoz való csatlakozáshoz, valamint a 
kollektív tárgyalások során történő 
képviselethez való jog tiszteletben tartása 
a vállalkozások elszámoltathatóságának 
fő kritériuma; helyteleníti, hogy 
kereskedelmi partnerországainkban az 
egyesülés szabadságát számos 
munkahelyen megsértik;

Or. fr

Módosítás 36
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós 
normák és szabványok előmozdítása révén.

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós 
normák és szabványok előmozdítása révén; 
üdvözli az arra irányuló közelmúltbeli 
kezdeményezéseket és 
kötelezettségvállalásokat, hogy a Párizsi 
Megállapodást a kereskedelmi és 
beruházási megállapodások alapvető 
elemévé tegyék, vagy javítsák a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetek 
végrehajthatóságát, mivel ezek 
kulcsfontosságú eszközök ahhoz, hogy az 
összekapcsoltsági stratégia kialakítását és 
fejlesztését a fenntartható integrációhoz 
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kapcsolják; felhívja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy konkrét javaslatok alapján 
haladéktalanul kezdjék meg a munkát.

Or. en

Módosítás 37
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós 
normák és szabványok előmozdítása révén.

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós 
normák és szabványok előmozdítása révén; 
felhívja a Bizottságot, hogy teljes körűen 
hajtson végre piacvédelmi eszközöket 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
európai vállalkozások ne legyenek 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatoknak kitéve, és kezelje az árak 
és a költségek olyan torzulásait, amelyek 
nem a szabadpiaci erőviszonyok 
következményei.

Or. en

Módosítás 38
Pedro Silva Pereira

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós 

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós 
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normák és szabványok előmozdítása révén. normák és szabványok előmozdítása révén, 
összhangban a Párizsi Megállapodással és 
az ENSZ fenntartható céljaival, valamint 
annak bevezetésével, hogy a 
kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezeteket végső 
esetben szankciókon alapuló 
mechanizmus révén is érvényesíteni 
lehessen.

Or. en

Módosítás 39
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Samira Rafaela

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós 
normák és szabványok előmozdítása révén.

5. felhívja a Bizottságot, 
hogy gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós és 
nemzetközi környezetvédelmi és 
társadalmi normák, például az ILO-
egyezmények és a Párizsi Megállapodás 
tiszteletben tartásának előmozdítása révén.

Or. en

Módosítás 40
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
meglévő megállapodások ambiciózusabbá 
tételéről, különösen a fenntartható uniós 

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a kereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról és a 
kapcsolódó kötelezettségvállalások 
érvényesítéséről, valamint a meglévőket 
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normák és szabványok előmozdítása révén. tegye ambiciózusabbá, különösen a 
nemzetközileg elfogadott fenntarthatósági 
normák és szabványok előmozdítása révén.

Or. en

Módosítás 41
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy az EU és 
Ázsia fontos partnerek a fenntartható 
fejlődés, különösen az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó menetrendjének 
végrehajtása tekintetében, és hogy a 
hatékony és fenntartható összeköttetések 
előmozdítása – a kereskedelemmel együtt 
– az ázsiai partnerekkel való szélesebb 
körű stratégiai partnerség alapvető eleme.

Or. en


