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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā pasaules līmeņa dalībnieki pēdējos gados ir atzinuši transporta savienojamības 
potenciālu un ir sākuši pasaules infrastruktūras stratēģisku pilnveidi; tā kā pirmais solis 
šajā jomā ES līmenī tika sperts 2018. gada rudenī, pieņemot ES un Āzijas 
savienojamības stratēģiju;

B. tā kā mūsdienu transports kļūst arvien daudzveidīgāks un rodas jaunas iespējas uzlabot 
un pilnveidot ES un Āzijas transporta tīklus, jo īpaši dzelzceļa un jūras transporta 
nozarē;

C. tā kā Covid-19 krīze ir apliecinājusi, ka transporta nepārtrauktība ar Āziju ir bijusi 
būtiska, lai pandēmijas laikā garantētu visu veidu preču piegādes ķēdi;

D. tā kā pārvadāto apjomu un nobraukto attālumu ziņā ES un Āzijas transporta 
savienojumiem pasaulē nav nekā līdzvērtīga un ir jāņem vērā šķērsoto teritoriju 
daudzveidība un stabilitāte, lai neatkarīgi no paredzētā transporta veida garantētu 
pārvadājumu drošību un aizsardzību;

E. tā kā būtu jāveicina ES mēroga noteikumu, piemēram, ES valsts atbalsta kontroles un 
iepirkuma noteikumu, popularizēšana; tā kā attiecībā uz publiskā iepirkuma pieejamību 
starp partneriem ir nepieciešama savstarpība; tā kā ES būtu jānodrošina, ka iepirkuma 
procedūras ir atklātas un pārredzamas, lai uzņēmumiem neatkarīgi no to 
valstspiederības būtu vienlīdzīgi konkurences apstākļi;

F. tā kā, ņemot vērā ES zaļās pārkārtošanās mērķus, ir nepieciešams apsvērt to, kā novērst 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rastos satiksmes maršrutos starp ES un Āziju; tā kā, 
ņemot vērā lielos kravu pārvadājumu apjomus, ilgtspējīgu transporta veidu izmantošana 
varētu ievērojami ietekmēt šīs emisijas; tā kā, lai nekavētu autotransporta savienojumu 
efektivitāti, īpaša uzmanība būtu jāpievērš pārejai uz alternatīvas enerģijas 
(elektroenerģijas vai ūdeņraža) izmantošanu transporta vajadzībām,

1. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) pēc tam, kad ir izstrādāti 
konkrēti politikas priekšlikumi attiecībā uz Eiropas un Āzijas transporta savienojumu 
uzlabošanu, nodrošināt ES un Āzijas savienojamības stratēģijas pienācīgu īstenošanu, 
izveidojot efektīvu politiskās pārvaldības mehānismu, kas varētu padarīt ES par 
noteikumu noteicēju transporta savienojamības jomā, vienlaikus veicinot tādus ES 
principus kā pārredzamība, laba pārvaldība, ilgtspēja, savstarpība un godīga konkurence 
vienlīdzīgos apstākļos, demokrātija un cilvēktiesību ievērošana; norāda, ka Āzija ir ES 
lielākā tirdzniecības partnere un tādēļ ES un Āzijas savienojamībai ir gan ekonomiska, 
gan ģeopolitiska nozīme; norāda, ka Ķīna ir Eiropas Savienības sistēmiska sāncense un 
ka infrastruktūras projektiem ir svarīga nozīme Ķīnas ilgtermiņa politikas stratēģijā; 
norāda, ka šajā sakarībā ES arī turpmāk būtu jāveicina atklāti un pārredzami iepirkuma 
procesi, kuros visiem uzņēmumiem neatkarīgi no to valstspiederības būtu jānodrošina 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi;
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2. uzsver to, ka Covid-19 pandēmijas laikā tika gūtā nozīmīga pieredze, un tādēļ atzīst to, 
ka ir saskaņoti jāatjauno pārrobežu preču plūsmas, transporta nozares darbinieku 
pārvietošanās un pakalpojumu un kapitāla aprite, lai nodrošinātu, ka globālie transporta 
maršruti un piegādes ķēdes joprojām ir atvērtas un drošas; aicina Komisiju veicināt 
administratīvo procedūru digitalizāciju un vienkāršošanu, lai nodrošinātu transporta 
tīklu sadarbspēju un pārrobežu tirdzniecību;

3. stingri mudina veidot globāli saskaņotu pieeju, cieši sadarbojoties ar trešām valstīm, lai 
atjaunotu un uzturētu savienojamību, noturīgu transporta infrastruktūru un rūpniecību 
globālās piegādes ķēdes atbalstam; tādēļ uzsver, ka daudzgadu finanšu shēmas 
laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam mērķis ir veicināt ieguldījumus 
savienojamībā, izmantojot tādus instrumentus kā ieguldījumu sistēma ārējai darbībai vai 
ģeogrāfiskie ieguldījumu mehānismi, piemēram, kaimiņattiecību politikas ieguldījumu 
mehānisms (NIF), ieguldījumu mehānisms Vidusāzijai (IFCA) un Āzijas ieguldījumu 
mehānisms (AIF);

4. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt un kā ES un Āzijas savienojamības stratēģijas 
neatņemamu sastāvdaļu piemērot minimālo standartu kopumu vides, veselības un 
pasažieru tiesību jautājumos, lai nodrošinātu, ka Savienība ir noteikumu noteicēja; 
mudina Komisiju pieņemt īpašus noteikumus, lai nodrošinātu to, ka ilgtspējas un 
visaptverošas, uz noteikumiem balstītas savienojamības principus ņem vērā un ievēro 
visi ES partneri; uzsver, ka ES un Āzija varētu labāk sadarboties, lai uzlabotu normatīvo 
vidi, publisko finanšu pārvaldību un vietējo resursu mobilizēšanu; uzsver ES 
apņemšanos īstenot Parīzes klimata nolīgumu, tostarp veicinot aprites ekonomiku un 
klimatnoturīgus ieguldījumus; atzinīgi vērtē uz šiem principiem balstītu sadarbību, 
īstenojot dažādas ES un Āzijas iniciatīvas, piemēram, Eiropas-Kaukāza-Āzijas 
transporta koridoru (TRACECA), un turklāt atzinīgi vērtē jaunu sadarbības iniciatīvu 
veicināšanu ilgtspējīga transporta jomā ar tādiem svarīgiem Āzijas partneriem kā Indija 
un Vidusāzijas reģions;

5. atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts ES ekonomikas un investīciju plāns Rietumbalkāniem 
un ka pašlaik Rietumbalkānos un Austrumu partnerības valstīs tiek paplašināts ES 
Eiropas transporta tīkls (TEN-T), kas, ņemot vērā šī reģiona ģeogrāfisko novietojumu, ir 
uzskatāms par ES un Āzijas savienojamības stratēģijas svarīgu elementu; aicina 
Komisiju paātrināt TEN-T un tā ārējās dimensijas pārskatīšanas procesu, apsvērt iespēju 
iecelt īpašu TEN-T koordinatoru paplašināšanās procesā iesaistītajām un Austrumu 
partnerības valstīm un nākt klajā ar visaptverošu transporta iniciatīvu, lai savienotu 
TEN-T ar stratēģiskajiem tīkliem Āzijā;

6. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt modrību attiecībā uz Eiropas finansējuma izmantošanu 
tādu infrastruktūras projektu finansēšanai, kuros līgumu slēgšanas tiesības var piešķirt 
uzņēmumiem trešās valstīs, kaut arī šo valstu publiskā iepirkuma tirgus līdzvērtīgiem 
Eiropas uzņēmumiem nav pieejams, un ka ir jākoncentrējas arī uz vides, ekonomikas un 
sociālo ilgtspēju un patiesas pievienotās vērtības radīšanu; aicina Komisiju cieši 
uzraudzīt un koordinēt valstu centienus pastāvošo TEN-T paplašināšanas plānu 
īstenošanā;

7. uzsver dzelzceļa savienojumu nozīmi un to turpmāko lomu ieguldījumu perspektīvu 
ziņā; norāda, ka ir jānodrošina vienots tiesiskais regulējums kravu pārvadājumiem pa 
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dzelzceļu visā Eirāzijas kontinentā; aicina paplašināt ES tehnisko specifikāciju 
piemērošanu un radīt jaunas ekonomikas perspektīvas, atverot tirgus un veicinot 
ieguldījumu iespējas;

8. lai palielinātu jaudu pašreizējos Eirāzijas dzelzceļa koridoros, aicina Komisiju ierosināt 
ES līdzfinansējuma iespējas pārkraušanas termināļu ierīkošanai un modernizēšanai; 
aicina Komisiju izmantot augstākās drošības garantijas bīstamu kravu pārvadājumiem 
pa dzelzceļu un nodrošināt to, lai jo īpaši Ķīnas iestādes apstiprinātu Ķīnas un ES 
dzelzceļa pakalpojumu atvēršanu bīstamu kravu pārvadājumiem, ņemot vērā drošības 
pasākumus un ievērojot attiecīgās pamatnostādnes saskaņā Starptautisko dzelzceļa 
pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) izsūtīto Nolīguma par starptautisko 
dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS)1 2. pielikumu; aicina Komisiju ar Eiropas Dzelzceļa 
aģentūras (ERA) palīdzību veicināt Eiropas un Āzijas dzelzceļa transportu, saskaņojot 
pašreizējās atšķirības šāda transporta pārvadājumu juridiskajos noteikumos;

9. uzsver to, cik svarīgas ir notiekošās sarunas par visaptverošiem gaisa transporta 
nolīgumiem ar Āzijas partnervalstīm, un ka ir svarīgi nodrošināt, lai šajos nolīgumos 
tiktu ietverta nepieciešamība vērsties pret klimata pārmaiņām; jo īpaši aicina ātri noslēgt 
nolīgumu starp ES un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN), kas saskaņā ar 
aplēsēm nodrošinās savienojamību vairāk nekā vienam miljardam iedzīvotāju; atgādina, 
ka paredzētā ES un ASEAN gaisa satiksmes nolīguma mērķis nav radīt negodīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem, bet gan gluži pretēji — izstrādāt taisnīgus un 
pārredzamus tirgus nosacījumus, kuru pamatā ir skaidrs tiesiskais regulējums, un jo 
īpaši atbalstīt ES augstos standartus attiecībā uz gaisa transporta darbinieku tiesību 
aizsardzību, drošumu, drošību, gaisa satiksmes pārvaldību, kā arī sociālo, patērētāju un 
vides aizsardzību; stingri mudina aviācijas nozarē turpināt pētniecību un inovāciju 
ilgtspējīgas degvielas jomā;

10. atzīmē, ka savstarpēja pārlidošanas tiesību piešķiršana veicina starptautiskās 
tirdzniecības plūsmas; uzsver to, cik svarīgs ir ES atbalsts Āzijas valstīm, lai mazinātu 
civilās aviācijas ietekmi uz klimata pārmaiņām;

11. aicina Komisiju turpināt progresu jūras transporta iniciatīvu jomā, lai ar Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas un jūras transporta nolīgumu starpniecību digitalizētu un 
vienkāršotu administratīvās formalitātes un stiprinātu jūras drošību Āzijas ostās; aicina 
Komisiju veicināt alternatīvo degvielu izmantošanu Eiropas un Āzijas ostās; uzsver to, 
cik svarīgi ir turpināt sadarbību ar trešām valstīm Āzijā, noslēdzot attiecīgus jūras 
transporta nolīgumus, kas palīdzētu regulēt, atvieglot un padarīt ilgtspējīgāku jūras 
satiksmi;

12. uzsver, ka ES ir apņēmusies ievērot kuģošanas brīvību un nodrošināt okeānu un jūru 
ilgtspējīgu pārvaldību; uzsver drošu, tīru un ilgtspējīgi apsaimniekotu okeānu lielo 
nozīmi visā pasaulē; prasa ES nodrošināt, lai tās Āzijas partneri pārietu uz ilgtspējīgu 
zilo ekonomiku, kurā tiek ievērotas bioloģiskās daudzveidības un vides prasības;

13. norāda uz ārvalstīs palikušo jūrnieku dramatisko stāvokli Covid-19 pandēmijas laikā; 
pauž nožēlu par to, ka politiskā spriedze vai pirātisms dažās starptautiskajās jūras 

1 Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) Nolīgums par starptautisko dzelzceļa 
kravu satiksmi.
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teritorijās apdraud navigācijas brīvību starptautiskajā satiksmē;

14. uzsver, ka ar savienojamības stratēģiju ir jānodrošina tas, lai pārvadātāji no Āzijas 
ievērotu Savienības tiesību aktus autotransporta nozarē; aicina Komisiju un dalībvalstis 
sadarboties, lai īstenotu Savienības un valstu tiesību aktus šajā nozarē;

15. uzsver ES un Ķīnas savienojamības platformas pašreizējā darba nozīmi centienos izpētīt 
sadarbības iespējas transporta jomā starp ES paplašināto TEN-T tīklu un Ķīnas 
iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” (BRI); atzīst, ka ir svarīgi strādāt pie tā, lai panāktu 
pilnīgu pārredzamību, noteikumu ievērošanu, savstarpīgumu attiecībā uz piekļuvi 
tirgum un vienlīdzīgus konkurences apstākļus; uzsver, ka ir vajadzīga globāla un 
visaptveroša pieeja, lai nodrošinātu brīvu un godīgu tirdzniecību uzņēmumiem 
transporta infrastruktūras attīstības jomā sadarbībā ar Ķīnu; atzinīgi vērtē uz šiem 
principiem balstīto sadarbību starp dažādām ES un Āzijas iniciatīvām; gaida, kad tiks 
īstenots kopīgais pētījums, kuru iecerēts sākt savienojamības platformā par 
ilgtspējīgiem dzelzceļa transporta koridoriem starp Eiropu un Ķīnu;

16. atzīst Ķīnas ārpolitikā vērojamo jauno pašpārliecinātību un BRI nozīmi un radīto 
stimulu virzīties uz rietumiem; ņemot to vērā, uzsver, ka attiecībā uz BRI ir jāīsteno 
saskaņota ES politika; norāda, ka Eiropai nepieciešamība stratēģisko infrastruktūru 
aizsargāt pret to, ka to pārņem ārvalstis, ir suverenitātes jautājums; šajā sakarībā uzsver, 
ka līgumu klauzulām, kas attiecas uz šāda veida darbību, jābūt pēc iespējas 
pārredzamākām un jānodrošina Savienības būtisko interešu aizsardzība;

17. mudina Komisiju veikt pasākumus, lai konkrēti nodrošinātu godīgu un pārredzamu 
konkurenci starp uzņēmumiem; uzsver, ka ir jānodrošina, lai eiropieši vienmēr varētu 
piekļūt plašam operatoru un pakalpojumu klāstam; norāda, ka savienojamības politikai 
būtu jāsamazina negatīvā ārējā ietekme, piemēram, ietekme uz vidi un piesārņojums; 
uzsver, ka šajā stratēģijā liela nozīme ir ilgtspējai;

18. uzsver digitālās infrastruktūras un augstas veiktspējas tīkla līniju nozīmi savienojamībā 
un datu drošības nozīmi, jo cilvēku un preču mobilitāte lielā mērā ir atkarīga no datu 
pārsūtīšanas; prasa šo plūsmu pārvaldībā nodrošināt pienācīgu drošību un kiberdrošību; 
atgādina, ka šīs problēmas nevar risināt tikai ar valstu politikas palīdzību; tādēļ prasa ES 
sadarboties ar Āzijas partnervalstīm, lai padarītu transporta savienojumus ar Āziju 
drošākus un aizsargātākus;

19. uzsver ES tālāko reģionu nozīmi — jo īpaši to, kuri atrodas tuvāk Āzijai —, un uzsver 
šo reģionu ekonomisko potenciālu; mudina Komisiju veicināt ieguldījumus šajās 
teritorijās, lai stiprinātu to savienojamību un stimulētu to ekonomiku;

20. aicina nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz Budapeštas–Belgradas ātrgaitas 
dzelzceļa sliežu ceļu būvniecības līgumu; pieprasa deklasificēt un publicēt detalizētu 
informāciju par līgumu un tā piešķiršanas noteikumiem.
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