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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi pasauliniai subjektai pastaraisiais metais pripažino transporto jungčių teikiamą 
potencialą ir ėmėsi iniciatyvos strategiškai plėtoti pasaulinę infrastruktūrą; kadangi 
pirmasis žingsnis šiuo klausimu ES lygmeniu buvo žengtas 2018 m. rudenį, priėmus ES 
strategiją dėl glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų;

B. kadangi šiuolaikinis transportas tampa vis labiau daugiarūšis ir atsiranda naujų 
galimybių tobulinti ir toliau plėtoti ES ir Azijos transporto tinklus, ypač geležinkelių ir 
jūrų sektoriuose;

C. kadangi per COVID-19 krizę paaiškėjo, kad transporto su Azija nenutrūkstamumas yra 
labai svarbus veiksnys siekiant užtikrinti visų rūšių prekių tiekimo grandinę vykstant 
pandemijai;

D. kadangi visame pasaulyje gabenamų prekių kiekio ir atstumo požiūriu nėra kito tokio 
maršruto kaip maršrutas ES–Azija, reikia atsižvelgti į teritorijų, per kurias vykstama, 
įvairovę ir stabilumą, siekiant užtikrinti vilkstinių saugą ir saugumą, nesvarbu kokia 
transporto rūšis naudojama;

E. kadangi reikėtų labiau propaguoti ES masto taisykles, pvz., ES valstybės pagalbos 
kontrolės ir viešųjų pirkimų taisykles; kadangi būtina užtikrinti abipusiškumą sudarant 
galimybes visiems partneriams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose; kadangi ES turėtų 
užtikrinti, jog viešųjų pirkimų procesai būtų atviri ir skaidrūs, kad įmonės galėtų 
naudotis vienodomis sąlygomis, neatsižvelgiant į jų kilmės šalį;

F. kadangi, atsižvelgiant į ES žaliosios pertvarkos tikslus, reikia apsvarstyti transporto 
maršrute ES–Azija išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio klausimą; 
kadangi, atsižvelgiant į didelį vežamų krovinių kiekį, tvarių rūšių transporto naudojimas 
galėtų turėti reikšmingą poveikį išmetamam dujų kiekiui; kadangi, siekiant nemažinti 
kelių transporto jungčių efektyvumo, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas perėjimui 
prie alternatyvios energijos (elektros energijos ar vandenilio) transporto tikslais;

1. ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą ES 
strategijos dėl glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų įgyvendinimą atsižvelgiant į 
konkrečius politikos pasiūlymus ir iniciatyvas, kuriais siekiama pagerinti jungtis tarp 
Europos ir Azijos, ir sukuriant veiksmingą politinio valdymo mechanizmą, pagal kurį 
ES nustatytų transporto jungčių taisykles, kartu propaguodama tokius ES principus kaip 
skaidrumas, geras valdymas, tvarumas, abipusiškumas ir sąžininga konkurencija 
vienodomis sąlygomis, demokratija bei žmogaus teisės; pažymi, kad Azija yra 
didžiausia ES prekybos partnerė ir kad glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos yra 
svarbios ekonominiu ir geopolitiniu požiūriu; atkreipia dėmesį į tai, kad Kinija yra 
sisteminė Europos Sąjungos konkurentė ir kad infrastruktūros projektai atlieka svarbų 
vaidmenį Kinijos ilgalaikės užsienio politikos strategijoje; pažymi, kad ES turėtų toliau 
skatinti atvirus ir skaidrius viešųjų pirkimų procesus, kuriuos vykdant visoms įmonėms, 
neatsižvelgiant į jų kilmės šalį, reikėtų sudaryti vienodas sąlygas;
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2. pabrėžia, kad per COVID-19 pandemiją įgyta svarbios patirties ir todėl pripažįsta, kad 
svarbu koordinuotai atkurti tarpvalstybinius prekių, transporto darbuotojų, paslaugų ir 
kapitalo srautus siekiant užtikrinti, kad pasauliniai transporto maršrutai ir tiekimo 
grandinės toliau būtų atviri ir saugūs; ragina Komisiją skatinti skaitmeninimą ir 
administracinių procedūrų supaprastinimą, kad būtų sudarytos sąlygos transporto tinklų 
ir tarpvalstybinės prekybos sąveikumui;

3. primygtinai ragina laikytis visuotinio koordinuoto požiūrio ir glaudžiai bendradarbiauti 
su trečiosiomis šalimis siekiant atkurti ir išlaikyti jungtis, atsparią transporto 
infrastruktūrą ir pramonę, kad būtų remiama pasaulinė tiekimo grandinė; todėl pabrėžia, 
kad 2021–2027 m. daugiamete finansine programa turėtų būti toliau siekiama skatinti 
investicijas į jungtis taikant tokias priemones kaip išorės veiksmų investicijų sistema 
arba geografinės investicinės priemonės, pvz., Kaimynystės investicinė priemonė, 
Vidurinės Azijos investicinė priemonė ir Azijos investicinė priemonė;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares kaip neatskiriamą ES strategijos dėl glaudesnių 
Europos ir Azijos sąsajų dalį nustatyti ir taikyti minimalius standartus, susijusius su 
aplinkos, sveikatos ir keleivių teisių klausimais, siekiant užtikrinti, kad Sąjunga taptų 
normų formuotoja; ragina Komisiją nustatyti konkrečias taisykles siekiant užtikrinti, 
kad visi ES partneriai atsižvelgtų į tvarumo ir visapusiško taisyklėmis grindžiamo 
sujungiamumo principus ir jų laikytųsi; pabrėžia, kad ES ir Azija galėtų geriau 
bendradarbiauti siekdamos kurti geresnę reglamentavimo aplinką, geriau valdyti 
viešuosius finansus ir sutelkti vidaus išteklius; pabrėžia ES įsipareigojimą įgyvendinti 
Paryžiaus klimato susitarimą, be kita ko, skatinant žiedinę ekonomiką ir klimato kaitos 
poveikiui atsparias investicijas; palankiai vertina šiais principais grindžiamą 
bendradarbiavimą įgyvendinant įvairias ES ir Azijos iniciatyvas, pvz., transporto 
koridorių Europa–Kaukazas–Azija (TRACECA), be to, palankiai vertina tai, kad 
skatinamos naujos bendradarbiavimo su tokiais svarbiais Azijos partneriais, kaip Indija 
ir Vidurinė Azija, iniciatyvos tvaraus transporto srityje;

5. palankiai vertina tai, kad priimtas ES ekonomikos ir investicijų planas Vakarų Balkanų 
šalims ir toliau plečiamas ES transeuropinis transporto tinklas (TEN-T) Vakarų 
Balkanuose ir Rytų partnerystės šalyse, kuris, atsižvelgiant į jo geografinę padėtį, turi 
būti laikomas esmine ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų dalimi; 
ragina Komisiją paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto peržiūros procesą, apsvarstyti 
galimybę paskirti specialųjį TEN-T koordinatorių plėtros ir Rytų partnerystės šalims bei 
parengti išsamią transporto iniciatyvą siekiant sujungti TEN-T ir strateginius Azijos 
tinklus;

6. pabrėžia, kad svarbu išlikti budriems naudojant ES lėšas infrastruktūros projektams, 
kurie gali būti skirti trečiųjų šalių įmonėms, finansuoti, nepaisant to, kad atitinkamos 
Europos įmonės negali patekti į šių šalių viešųjų pirkimų rinkas, taip pat daugiausia 
dėmesio skirti aplinkos, ekonominiams ir socialiniams tvarumo aspektams bei tikros 
pridėtinės vertės kūrimui; ragina Komisiją atidžiai stebėti ir koordinuoti šalių pastangas 
įgyvendinti esamus TEN-T išplėtimo planus;

7. pabrėžia, kad geležinkelių jungtys ir jų būsimas vaidmuo yra svarbūs veiksniai 
investicijų perspektyvoms; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti vienodą teisinę 
prekių gabenimo geležinkeliais Eurazijos žemyne tvarką; ragina plačiau taikyti ES 
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technines specifikacijas ir kurti naujas ekonomines perspektyvas atveriant rinkas ir 
skatinant investavimo galimybes;

8. ragina Komisiją pasiūlyti ES bendro finansavimo galimybes, susijusias su perkrovimo 
terminalų įrengimu ir modernizavimu, siekiant padidinti esamų transeurazinių 
geležinkelių koridorių pajėgumus; ragina Komisiją pasinaudoti geresniais pavojingųjų 
krovinių vežimo geležinkeliais saugumo rodikliais ir užtikrinti, kad visų pirma Kinijos 
valdžios institucijos patvirtintų Kinijos ir ES geležinkelių paslaugų atvėrimą 
pavojingųjų krovinių vežimui laikantis būtinų saugos priemonių ir atitinkamų gairių, 
kurias Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinė organizacija (OTIF) nustato 
Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priede1; ragina 
Komisiją, padedant Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (ESGA), skatinti Europos 
ir Azijos geležinkelių transporto augimą suderinant šio transporto teisines taisykles, kad 
būtų panaikinti šiuo metu esantys skirtumai;

9. pabrėžia vykstančių derybų dėl išsamių oro susisiekimo susitarimų su Azijos šalimis 
partnerėmis ir užtikrinimo, jog šiuose susitarimuose būtų sprendžiami rūpimi aplinkos 
klausimai, svarbą; ypač ragina skubiai sudaryti ES ir Pietryčių Azijos valstybių 
asociacijos (ASEAN) susitarimą, kuris, kaip tikimasi, sujungs daugiau kaip milijardą 
piliečių; primena, kad numatytu ES ir ASEAN oro susisiekimo susitarimu siekiama ne 
sudaryti sąlygas nesąžiningai įmonių konkurencijai, bet daryti priešingą poveikį – 
sukurti sąžiningas ir skaidrias aiškia reguliavimo sistema pagrįstas rinkos sąlygas ir visų 
pirma laikytis aukštų ES standartų, susijusių su oro transporto darbuotojų teisių 
apsauga, sauga, saugumu, oro eismo valdymu ir socialine, vartotojų ir aplinkos apsauga; 
primygtinai ragina toliau vykdyti mokslinius tyrimus ir inovacijas tvaraus aviacinio 
žibalo srityje;

10. pažymi, kad abipusiai skrydžių leidimai padeda užtikrinti sklandžią tarptautinę prekybą; 
pabrėžia ES paramos Azijos šalims svarbą mažinant civilinės aviacijos poveikį klimato 
kaitai;

11. ragina Komisiją toliau daryti pažangą įgyvendinant savo jūrų transporto iniciatyvas, 
kuriomis siekiama suskaitmeninti ir supaprastinti administracinius formalumus ir 
sustiprinti laivybos saugumą Azijos uostuose pasitelkiant Tarptautinę jūrų organizaciją 
ir jūrų transporto susitarimus; ragina Komisiją skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą 
Europos ir Azijos uostuose; pabrėžia, kad svarbu toliau bendradarbiauti su trečiosiomis 
Azijos šalimis sudarant atitinkamus jūrų transporto susitarimus, kuriais būtų galima 
lengviau reguliuoti jūrų eismą, sudaryti jam palankesnes sąlygas ir užtikrinti, kad jis 
taptų tvaresnis;

12. pabrėžia, kad ES yra įsipareigojusi užtikrinti laivybos laisvę ir tvarų vandenynų ir jūrų 
valdymą; pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad viso pasaulio vandenynai būtų saugūs, 
apsaugoti, švarūs ir tvariai valdomi; ragina ES užtikrinti, kad jos Azijos partneriai 
pereitų prie darnios mėlynosios ekonomikos ir gerbtų biologinę įvairovę bei aplinką;

13. atkreipia dėmesį į per COVID-19 protrūkį susidariusią dramatišką įstrigusių jūreivių 
padėtį; apgailestauja, kad dėl politinės įtampos ar piratavimo tam tikrose tarptautinėse 

1 Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos (OSŽD) Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas.
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jūrų zonose kyla pavojus laivybos tarptautiniais maršrutais laisvei;

14. pabrėžia, kad taikant ES strategiją dėl glaudesnių sąsajų reikia užtikrinti, kad vežėjai iš 
Azijos laikytųsi Sąjungos kelių transporto sektoriaus teisės aktų; ragina Komisiją ir 
valstybes nares bendradarbiauti užtikrinant šio sektoriaus Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktų vykdymą;

15. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių platformos vykdomo darbo svarbą siekiant išnagrinėti 
bendradarbiavimo galimybes transporto srityje tarp išplėsto ES TEN-T tinklo ir Kinijos 
sausumos ir jūrų kelių iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti visiško skaidrumo, 
taisyklių laikymosi, abipusiškumo patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų; pabrėžia, 
kad būtina laikytis visuotinio ir visapusiško požiūrio siekiant užtikrinti įmonėms laisvą 
ir sąžiningą prekybą transporto infrastruktūros plėtros su Kinija srityje; palankiai vertina 
šiais principais grindžiamą bendradarbiavimą įgyvendinant įvairias ES ir Azijos 
iniciatyvas; tikisi, kad bus įvykdytas bendras tyrimas dėl tvarių geležinkelių transporto 
koridorių tarp Europos ir Kinijos, kurį turi pradėti įgyvendinti ES ir Kinijos jungčių 
platforma;

16. pripažįsta Kinijos vykdomą naują atkaklią užsienio politiką bei Sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos vaidmenį ir tai, kad ji savo jungtis kreipia Vakarų kryptimi; atsižvelgdamas į 
tai pabrėžia, kad reikia vykdyti koordinuotą ES politiką Sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos atžvilgiu; pažymi, kad siekdama užtikinti suverenitetą Europa savo 
strateginę infrastruktūrą turi apsaugoti nuo užsienio kontrolės; todėl pabrėžia, kad šios 
srities sutarčių sąlygos turi būti kuo skaidresnės ir jomis turi būti užtikrinta esminių 
Sąjungos interesų apsauga;

17. ragina Komisiją imtis priemonių siekiant konkrečiai garantuoti sąžiningą ir skaidrią 
įmonių konkurenciją; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad europiečiai visada turėtų didelį 
operatorių ir įrenginių pasirinkimą; pažymi, kad vykdant glaudesnių sąsajų politiką 
reikėtų mažinti neigiamą išorinį poveikį, pvz., poveikį aplinkai ir taršą; pabrėžia, kad 
visais šios strategijos etapais būtina užtikrinti tvarumą;

18. pabrėžia skaitmeninės infrastruktūros ir didelio pralaidumo tinklo linijų svarbą 
junglumui ir duomenų saugos svarbą, nes žmonių ir prekių judumas labai priklauso nuo 
duomenų perdavimo; ragina užtikrinti tinkamą saugumą ir kibernetinį saugumą valdant 
šiuos srautus; primena, kad šių problemų negalima spręsti vien tik vykdant nacionalinę 
politiką; todėl ragina ES bendradarbiauti su Azijos šalimis partnerėmis, kad transporto 
jungtys su Azija taptų saugesnės ir patikimesnės;

19. pabrėžia atokiausių ES regionų, ypač tų, kurie yra arčiau Azijos, svarbą ir atkreipia 
dėmesį į tai, kad jie turi didelį ekonominį potencialą; ragina Komisiją sudaryti 
palankesnes sąlygas investicijoms tose teritorijose siekiant sustiprinti jų sujungiamumą 
ir paskatinti jų ekonomiką;

20. ragina užtikrinti visapusišką Budapešto–Belgrado greitųjų traukinių geležinkelio vėžės 
statybos sutarties skaidrumą; ragina išslaptinti ir paskelbti išsamią informaciją apie 
sutartį ir jos skyrimo sąlygas.
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