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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že globální aktéři si v posledních letech uvědomují potenciál 
dopravní propojenosti a stanuli v čele strategického rozvoje globální infrastruktury; 
vzhledem k tomu, že první krok v tomto směru byl na úrovni EU učiněn na podzim 
2018, kdy byla přijata strategie EU pro propojení Evropy a Asie;

B. vzhledem k tomu, že současná doprava je stále více multimodální a vznikají nové 
příležitosti ke zlepšení a dalšímu rozvoji dopravních sítí mezi Evropou a Asií, zejména 
v odvětví železniční a námořní dopravy;

C. vzhledem k tomu, že během krize COVID-19 se ukázalo, že kontinuita dopravy s Asií 
má zásadní význam pro zabezpečení dodavatelského řetězce pro všechny druhy zboží 
během pandemie;

D. vzhledem k tomu, že dopravní spojení mezi EU a Asií nemají z hlediska objemu 
přepravovaného nákladu a překonávaných vzdáleností na světě obdoby a že je třeba 
zohlednit rozmanitost tranzitních území a jejich stabilitu, aby bylo možné zaručit jistotu 
a bezpečnost bez ohledu na použitý způsob dopravy;

E. vzhledem k tomu, že je třeba posílit podporu celounijních pravidel, jako jsou pravidla 
EU pro kontrolu státní podpory a zadávání veřejných zakázek; vzhledem k tomu, že je 
třeba zajistit vzájemný přístup všech partnerů k veřejným zakázkám; vzhledem k tomu, 
že EU by měla zajistit otevřenost a transparentnost postupů zadávání veřejných 
zakázek, aby společnosti měly rovné podmínky bez ohledu na to, ve které zemi sídlí;

F. vzhledem k tomu, že v souvislosti s cíli EU v oblasti ekologické transformace je vhodné 
zamyslet se nad emisemi skleníkových plynů, které vznikají na dopravních trasách mezi 
EU a Asií; vzhledem k tomu, že udržitelné způsoby dopravy by mohly mít díky 
velkému objemu přepravovaného zboží na tyto emise značný vliv; vzhledem k tomu, že 
v zájmu zachování efektivity silničních dopravních spojení je třeba věnovat pozornost 
zejména přechodu na jiné zdroje energie v dopravě (elektřina nebo vodík);

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily řádné 
provádění strategie propojení mezi EU a Asií na základě konkrétních politických návrhů 
a iniciativ zaměřených na zlepšení propojení mezi Evropou a Asií, a to tím, že zajistí 
účinný mechanismus politické správy, na základě kterého by mohla EU stanovovat 
pravidla v oblasti dopravní propojenosti a zároveň prosazovat zásady EU, jako je 
transparentnost, řádná správa věcí veřejných, udržitelnost, vzájemnost, spravedlivá 
hospodářská soutěž a rovné podmínky, demokracie a lidská práva; bere na vědomí, že 
Asie je největším obchodním partnerem EU, a že propojení mezi EU a Asií má tudíž 
hospodářský i geopolitický význam; bere na vědomí, že Čína je systémovým 
konkurentem Evropské unie a že projekty v oblasti infrastruktury hrají roli 
v dlouhodobé politické strategii Číny; konstatuje, že EU by měla i nadále podporovat 
otevřené a transparentní postupy zadávání veřejných zakázek, v jejichž rámci by měly 
všechny společnosti rovné podmínky bez ohledu na to, ze které země pocházejí;
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2. zdůrazňuje, že je důležité vycházet ze zkušeností získaných během pandemie COVID-
19, a uznává, že je třeba koordinovaně obnovit přeshraniční pohyb zboží, pracovníků 
v dopravě, služeb a kapitálu, aby se zajistilo, že světové přepravní trasy a dodavatelské 
řetězce zůstanou otevřené a bezpečné; vyzývá Komisi, aby podporovala digitalizaci a 
zjednodušování administrativních postupů s cílem umožnit interoperabilitu dopravních 
sítí a přeshraniční obchod;

3. důrazně podporuje koordinovaný globální přístup v podobě úzké spolupráce se třetími 
zeměmi v zájmu obnovy a zachování propojení, odolné dopravní infrastruktury a 
průmyslu na podporu globálního dodavatelského řetězce; zdůrazňuje proto, že víceletý 
finanční rámec na období 2021–2027 by měl nadále podporovat investice do 
propojenosti pomocí takových nástrojů, jako je investiční rámec pro vnější činnost nebo 
nástroje pro zeměpisné investice, jako je investiční nástroj sousedství (NIF), investiční 
nástroj pro Střední Asii (IFCA) a investiční nástroj pro Asii (AIF);

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby jako nedílnou součást strategie EU pro propojení 
Evropy a Asie vymezily a uplatňovaly minimální soubor norem v oblasti životního 
prostředí, zdraví a práv cestujících, aby se zajistilo, že Unie bude vedoucím subjektem, 
který stanovuje normy; vybízí Komisi, aby přijala zvláštní pravidla s cílem zajistit, aby 
všichni partneři EU zohledňovali a dodržovali zásady udržitelnosti a komplexní 
propojenosti založené na pravidlech; zdůrazňuje, že EU a Asie by mohly lépe 
spolupracovat na zlepšení právního prostředí, řízení veřejných financí a mobilizaci 
domácích zdrojů; zdůrazňuje, že EU se zavázala provádět Pařížskou dohodu o klimatu, 
mimo jiné podporou oběhového hospodářství a investic odolných vůči změně klimatu; 
vítá spolupráci založenou na těchto zásadách mezi různými iniciativami EU a Asie, jako 
je dopravní koridor Evropa – Kavkaz – Asie (TRACECA), a vítá také podporu nových 
iniciativ spolupráce v oblasti udržitelné dopravy s významnými asijskými partnery, jako 
je Indie a Střední Asie;

5. vítá přijetí hospodářského a investičního plánu EU pro oblast západního Balkánu a 
probíhající rozšiřování transevropské dopravní sítě EU (TEN-T) do zemí západního 
Balkánu a zemí Východního partnerství, které je vzhledem k jejich zeměpisné poloze 
třeba pokládat za klíčovou součást strategie propojení mezi EU a Asií; žádá Komisi, aby 
urychlila proces přezkumu transevropské dopravní sítě a jejího vnějšího rozměru, 
zvážila jmenování zvláštního koordinátora TEN-T pro kandidátské země a země 
Východního partnerství a aby předložila komplexní dopravní iniciativu s cílem propojit 
síť TEN-T se strategickými sítěmi v Asii;

6. zdůrazňuje, že je důležité postupovat obezřetně, pokud jde o využívání evropských 
prostředků k financování projektů infrastruktury, které by mohly být zadány podnikům 
ve třetích zemích, zatímco trhy těchto zemí s veřejnými zakázkami nejsou jejich 
evropským protějškům přístupné, a že je třeba se také zaměřit na ekologickou, 
hospodářskou a sociální udržitelnost a vytváření skutečné přidané hodnoty; vyzývá 
Komisi, aby pečlivě sledovala a koordinovala úsilí jednotlivých zemí o provádění 
stávajících plánů rozšíření sítě TEN-T;

7. zdůrazňuje význam železničních spojení a jejich budoucí úlohu, pokud jde o investiční 
perspektivy; poukazuje na to, že je nezbytné zajistit jednotný právní režim pro 
železniční přepravu zboží na celém euroasijském kontinentu; vyzývá k rozšíření 
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uplatňování technických specifikací EU a k vytvoření nových hospodářských vyhlídek, 
a to otevřením trhů a podporou investičních příležitostí;

8. vyzývá Komisi, aby navrhla možnosti spolufinancování instalace a modernizace 
překládkových terminálů z prostředků EU s cílem zvýšit kapacitu stávajících 
transeuroasijských železničních koridorů; vyzývá Komisi, aby využila špičkové úrovně 
dokumentované bezpečnosti při přepravě nebezpečného zboží po železnici a zajistila, 
aby zejména čínské orgány potvrdily zpřístupnění železničních služeb mezi Čínou a EU 
pro přepravu nebezpečného zboží v souladu s nezbytnými bezpečnostními opatřeními a 
příslušnými pokyny podle přílohy 2 Dohody o mezinárodní železniční přepravě zboží 
(SMGS)1, které rozeslala Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu 
(OTIF); vyzývá Komisi, aby s pomocí Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) 
podporovala euroasijskou železniční dopravu harmonizací stávajících rozdílů v 
právních předpisech týkajících se této dopravy;

9. zdůrazňuje význam probíhajících jednání o komplexních dohodách o letecké dopravě 
s asijskými partnerskými zeměmi a význam zajištění toho, aby se tyto dohody zabývaly 
i problematikou životního prostředí; vyzývá zejména k rychlému uzavření dohody mezi 
EU a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), která má podle očekávání 
propojit více než miliardu občanů; připomíná, že plánovaná dohoda o letecké dopravě 
mezi EU a sdružením ASEAN nemá vést k nekalé hospodářské soutěži mezi 
společnostmi, ale má mít opačný účinek – vytvořit spravedlivé a transparentní tržní 
podmínky založené na jasném regulačním rámci a dodržovat zejména přísné normy EU, 
pokud jde o ochranu práv pracovníků v letecké dopravě, bezpečnost, řízení letového 
provozu a sociální ochranu, ochranu spotřebitele a ochranu životního prostředí; důrazně 
vybízí k dalšímu výzkumu a inovacím v oblasti udržitelných paliv pro odvětví letectví;

10. konstatuje, že vzájemné udělování povolení k přeletu přispívá k plynulosti 
mezinárodního obchodu; zdůrazňuje význam podpory EU poskytované asijským zemím 
na zmírňování dopadu civilního letectví na změnu klimatu;

11. vyzývá Komisi, aby usilovala o další pokrok ve svých iniciativách v oblasti námořní 
dopravy s cílem digitalizovat a zjednodušit administrativní formality a posílit námořní 
bezpečnost v asijských přístavech, a to prostřednictvím Mezinárodní námořní 
organizace a dohod o námořní dopravě; vyzývá Komisi, aby podporovala využívání 
alternativních paliv v evropských a asijských přístavech; zdůrazňuje, že je důležité 
posílit spolupráci s třetími zeměmi v Asii prostřednictvím příslušných dohod o námořní 
dopravě, které by pomohly regulovat a usnadňovat námořní dopravu a zajistit její větší 
udržitelnost;

12. zdůrazňuje, že EU usiluje o svobodu plavby a udržitelnou správu oceánů a moří; 
zdůrazňuje význam bezpečných, čistých a udržitelně řízených oceánů na celém světě; 
vyzývá EU k zajištění toho, aby její asijští partneři přešli k udržitelným modrým 
ekonomikám, které respektují biologickou rozmanitost a životní prostředí;

13. poukazuje na dramatickou situaci námořníků uvízlých během pandemie COVID-19; 
vyjadřuje politování nad tím, že politické napětí nebo pirátství v některých 
mezinárodních námořních oblastech ohrožuje svobodnou plavbu po mezinárodních 

1 Dohoda Organizace pro spolupráci železnic (OSJD) o mezinárodní železniční přepravě zboží.
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trasách;

14. zdůrazňuje, že strategie pro propojení musí zajistit, aby nákladní dopravci z Asie 
dodržovali právní předpisy Unie v odvětví silniční dopravy; vyzývá ke spolupráci 
Komise s členskými státy, pokud jde o prosazování unijních a vnitrostátních právních 
předpisů v tomto odvětví;

15. zdůrazňuje význam pokračující práce platformy pro propojení mezi EU a Čínou, pokud 
jde o její úsilí o prozkoumání možností dopravní spolupráce mezi rozšířenou sítí EU 
TEN-T a čínskou iniciativou „Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je důležité usilovat o 
plnou transparentnost, dodržování pravidel, reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky; zdůrazňuje nutnost globálního a komplexního přístupu, který zajistí volný a 
spravedlivý obchod pro podniky působící v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury 
s Čínou; vítá spolupráci mezi různými unijními a asijskými iniciativami, která je na 
těchto zásadách založena; se zájmem očekává uskutečnění společné studie, kterou má 
zahájit platforma pro propojení, o udržitelných železničních dopravních koridorech 
mezi Evropou a Čínou;

16. uznává novou asertivní povahu čínské zahraniční politiky a úlohu iniciativy „Jeden pás, 
jedna cesta“ a její propojení směřující na západ; s ohledem na tyto skutečnosti 
zdůrazňuje, že je třeba usilovat o koordinovanou politiku EU vůči iniciativě „Jeden pás, 
jedna cesta“; konstatuje, že nezbytné, aby Evropa chránila svou strategickou 
infrastrukturu před převzetím zahraničními subjekty, a že se jedná o otázku její 
svrchovanosti; v této souvislosti zdůrazňuje, že smluvní doložky v této oblasti by měly 
být co nejtransparentnější a měly by zajistit ochranu základních zájmů Unie;

17. vybízí Komisi, aby přijala konkrétní opatření k zajištění spravedlivé a transparentní 
hospodářské soutěže mezi podniky; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby Evropané měli 
vždy možnost výběru z mnoha dopravců a zařízení; konstatuje, že politiky v oblasti 
propojenosti by měly omezit negativní externality, jako jsou dopady na životní prostředí 
a znečištění; zdůrazňuje, že v rámci celé této strategie má velký význam udržitelnost;

18. zdůrazňuje význam digitální infrastruktury a vysokokapacitních síťových linek pro 
propojení a podtrhuje význam bezpečnosti údajů, neboť mobilita osob a zboží do 
značné míry závisí na přenosu dat; vyzývá k tomu, aby při řízení těchto toků byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost a kybernetická bezpečnost; připomíná, že tyto výzvy 
nelze řešit pouze prostřednictvím vnitrostátních politik; vybízí proto EU, aby 
spolupracovala s asijskými partnerskými zeměmi a zajistila, aby dopravní propojenost 
s Asií byla bezpečnější a lépe chráněná;

19. zdůrazňuje význam nejvzdálenějších regionů EU, zejména těch, které jsou blíže k Asii, 
a poukazuje na jejich hospodářský potenciál; vybízí Komisi, aby usnadnila investice 
v těchto regionech s cílem posílit jejich propojenost a podpořit jejich hospodářství;

20. požaduje naprostou transparentnost smlouvy o výstavbě vysokorychlostní železniční 
tratě Budapešť–Bělehrad; žádá, aby byly odtajněny a zveřejněny podrobné informace o 
této smlouvě a její zadávací podmínky.
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