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Pozměňovací návrh 1
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
evropské cíle ekologické transformace je 
vhodné se zamyslet nad emisemi 
skleníkových plynů, které vznikly na 
základě vztahů mezi EU a Asií; s ohledem 
na významný objem přepravovaného zboží 
může mít uchýlení se k šetrným způsobům 
dopravy na tyto emise značný dopad ; je 
požadován rozvoj pozemní dopravy, která 
je nejvýkonnější; je třeba věnovat 
pozornost přechodu na dopravu 
využívající alternativní energie (elektřina, 
vodík);

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že vztahy mezi 
EU a Asií nemají z hlediska přepraveného 
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objemu a ujeté vzdálenosti na světě 
obdoby, je třeba zohlednit rozmanitost 
projetých území a jejich stabilitu s cílem 
zaručit jistotu a bezpečnost konvojů bez 
ohledu na zvažovaný způsob dopravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií tím, že poskytnou účinný 
mechanismus politické správy, na základě 
kterého bude EU určovat pravidla v oblasti 
dopravní propojenosti, a zároveň 
prosazovat zásady EU, jako je 
transparentnost, řádná správa věcí 
veřejných a udržitelnost;

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií, která vychází z konkrétních 
politických návrhů a iniciativ na zlepšení 
spojení mezi Evropou a Asií, a to tím, že 
poskytnou účinný mechanismus politické 
správy opírající se o společně dohodnutá 
pravidla a normy zajišťující volný a 
spravedlivý obchod, na základě kterého 
bude EU určovat pravidla v oblasti 
dopravní propojenosti, a zároveň 
prosazovat zásady EU, jako je 
transparentnost, řádná správa věcí 
veřejných a udržitelnost; v tomto ohledu by 
EU měla i nadále podporovat otevřené a 
transparentní postupy zadávání veřejných 
zakázek, aby všechny společnosti měly bez 
ohledu na svou státní příslušnost rovné 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií tím, že poskytnou účinný 
mechanismus politické správy, na základě 
kterého bude EU určovat pravidla v oblasti 
dopravní propojenosti, a zároveň 
prosazovat zásady EU, jako je 
transparentnost, řádná správa věcí 
veřejných a udržitelnost;

1. konstatuje, že Asie je největším 
obchodním partnerem EU, a proto má 
propojení EU a Asie hospodářský i 
geopolitický význam; vyzývá proto Komisi 
a Evropskou službu pro vnější činnost 
(ESVČ), aby zajistily řádné provádění 
strategie propojení mezi EU a Asií tím, že 
poskytnou účinný mechanismus politické 
správy a v příštím víceletém finančním 
rámci (VFR) vyčlení odpovídající finanční 
prostředky na projekty související s 
propojením, na základě čehož bude EU 
určovat pravidla v oblasti dopravní 
propojenosti, a zároveň prosazovat zásady 
EU, jako je transparentnost, řádná správa 
věcí veřejných a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií tím, že poskytnou účinný 
mechanismus politické správy, na základě 
kterého bude EU určovat pravidla v oblasti 
dopravní propojenosti, a zároveň 
prosazovat zásady EU, jako je 
transparentnost, řádná správa věcí 
veřejných a udržitelnost;

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií tím, že poskytnou účinný 
mechanismus politické správy, na základě 
kterého bude EU určovat pravidla v oblasti 
dopravní propojenosti, a zároveň 
prosazovat zásady EU, jako je 
transparentnost, odpovědnost, řádná správa 
věcí veřejných a udržitelnost; domnívá se, 
že dopravní propojenost a propojenost 
infrastruktury, jako jsou euroasijské 
pevninské mosty, dopravní koridory, 
námořní trasy a železniční spojení, jde 
ruku v ruce s podporou mezilidských 
výměn, koordinace politik, obchodních a 
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kapitálových toků;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií tím, že poskytnou účinný 
mechanismus politické správy, na základě 
kterého bude EU určovat pravidla v oblasti 
dopravní propojenosti, a zároveň 
prosazovat zásady EU, jako je 
transparentnost, řádná správa věcí 
veřejných a udržitelnost;

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií tím, že poskytnou účinný 
mechanismus politické správy, na základě 
kterého bude EU určovat pravidla v oblasti 
dopravní propojenosti, a zároveň 
prosazovat zásady EU, jako je 
transparentnost, řádná správa věcí 
veřejných a udržitelnost; plně uznává 
zvláštní úlohu Číny jakožto systémového 
konkurenta Evropské unie a globální 
mocnosti prosazující alternativní modely 
správy věcí veřejných, jakož i úlohu 
projektů v oblasti infrastruktury, jež jsou 
jádrem dlouhodobé strategie zahraniční 
politiky Číny;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Alviina Alametsä

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií tím, že poskytnou účinný 
mechanismus politické správy, na základě 

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií tím, že poskytnou účinný 
mechanismus politické správy, jehož 
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kterého bude EU určovat pravidla v 
oblasti dopravní propojenosti, a zároveň 
prosazovat zásady EU, jako je 
transparentnost, řádná správa věcí 
veřejných a udržitelnosti;

účelem je podporovat EU při určování 
pravidel v oblasti dopravní propojenosti, a 
to na základě transparentnosti, rovných 
podmínek, řádné správy věcí veřejných a 
udržitelnosti a většího zaměření na 
zmírňování změny klimatu, čímž bude 
přispívat k dosažení cílů stanovených v 
Pařížské dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií tím, že poskytnou účinný 
mechanismus politické správy, na základě 
kterého bude EU určovat pravidla v oblasti 
dopravní propojenosti, a zároveň 
prosazovat zásady EU, jako je 
transparentnost, řádná správa věcí 
veřejných a udržitelnost;

1. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily 
řádné provádění strategie propojení mezi 
EU a Asií tím, že poskytnou účinný 
mechanismus politické správy, na základě 
kterého bude EU určovat pravidla v oblasti 
dopravní propojenosti a stane se v této 
oblasti partnerem, a zároveň prosazovat 
zásady EU, jako je transparentnost, řádná 
správa věcí veřejných, udržitelnost, 
demokracie a dodržování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
svou strategii pro propojení EU a Asie s 
přihlédnutím ke geopolitickým změnám, k 
nimž došlo od jejího přijetí, a ke 
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skutečnosti, že pandemie COVID-19 
vážně ovlivnila propojenost ve světě; 
zdůrazňuje, že EU musí přizpůsobit svou 
geopolitickou přítomnost a strategické 
plánování současným výzvám ve stále se 
měnícím globalizovaném světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí důležitá ponaučení 
z pandemie COVID-19, a proto uznává, že 
je důležité koordinovaně obnovit 
přeshraniční toky zboží, aby se zajistilo, že 
světové dopravní trasy a dodavatelské 
řetězce zůstanou otevřené a bezpečné;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že propojenost lze 
zajistit pouze se souhlasem států, jimiž 
procházejí dopravní prostředky a 
infrastruktura a/nebo na jejichž území se 
nacházejí konečné stanice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje význam 
harmonizovaných mezinárodních pravidel 
a technických a bezpečnostních norem v 
oblasti propojenosti pro zajištění 
účinného, spravedlivého a 
bezproblémového pohybu osob, zboží, 
služeb a kapitálu a pro umožnění 
přeshraniční interoperability sítí a 
obchodu; vyzývá Komisi, aby podporovala 
digitalizaci a zjednodušení 
administrativních formalit s cílem urychlit 
celní formality;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. domnívá se, že Unie má příležitost 
předložit svůj vlastní přitažlivý obchodní a 
investiční systém a motivovat země 
Eurasie k zachování otevřené ekonomiky 
a rovných podmínek pro všechny 
zahraniční subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. domnívá se, že cílem strategie pro 
propojení EU a Asie je zajistit, aby země, 
které jsou důležité pro propojenost Unie, 
diverzifikovaly své strategie pro propojení, 
což se kromě dalších velkých zemí týká i 
Evropské unie; domnívá se, že 
propojenost by neměla vést k dominanci 
zajištěné jinými prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 
a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
propojit TEN-T se strategickými sítěmi v 
Asii;

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 
a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
propojit TEN-T se strategickými sítěmi v 
Asii; tato komplexní iniciativa založená 
na konektivitě mezi dopravními sítěmi by 
se nicméně neměla stát nositelem 
hospodářských rozdílů mezi členskými 
státy a třetími zeměmi podle jejich 
zeměpisné polohy na trase „Jeden pás, 
jedna cesta“ mezi EU a Asií; proto, a také 
z důvodu ochrany malých a středních 
podniků z členských států obchodujících s 
Asií nebo provozujících dopravu s Asií, je 
tedy nezbytné, aby tato komplexní 
iniciativa zahrnovala záruky a meze v 
oblasti ochrany pracovníků v EU a boje 
proti nekalé soutěži ze třetích zemí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 19
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 
a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
propojit TEN-T se strategickými sítěmi v 
Asii;

2. vzhledem k tomu, že hospodářský a 
investiční plán Evropské unie pro oblast 
západního Balkánu je třeba vnímat jako 
klíčový prvek strategie pro propojení EU a 
Asie, neboť oblast západního Balkánu 
hraje vzhledem ke své zeměpisné poloze v 
propojení EU s Asií důležitou úlohu; vítá 
proto probíhající rozšiřování transevropské 
dopravní sítě (TEN-T) EU v zemích 
západního Balkánu a zemích Východního 
partnerství; vyzývá Komisi, aby zvážila 
jmenování zvláštního koordinátora sítě 
TEN-T pro země procesu rozšíření a země 
Východního partnerství; zdůrazňuje, že 
během probíhajícího procesu přezkumu 
politiky v oblasti TEN-T by Komise měla 
věnovat náležitou pozornost jejímu 
vnějšímu rozměru, včetně vazby na 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
nalézt součinnost mezi rozšířenou sítí 
TEN-T a strategickými sítěmi v Asii;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 
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a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
propojit TEN-T se strategickými sítěmi v 
Asii;

a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
propojit TEN-T se strategickými sítěmi v 
Asii; vyzývá přesto k obezřetnosti, pokud 
jde o využívání evropských finančních 
prostředků k financování infrastruktur, 
jejichž zakázky mohou být zadány 
podnikům ze třetích zemí, zatímco veřejné 
zakázky těchto zemí nejsou přístupné 
jejich evropským protějškům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 
a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
propojit TEN-T se strategickými sítěmi v 
Asii;

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 
a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
propojit TEN-T se strategickými sítěmi v 
Asii; zdůrazňuje význam dostatečného 
financování projektů, které přinášejí také 
ekologickou, ekonomickou a sociální 
udržitelnost a vytvářejí skutečnou 
přidanou hodnotu;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 
a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
propojit TEN-T se strategickými sítěmi v 
Asii;

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 
a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní, účinnou a udržitelnou  
dopravní iniciativu s cílem propojit TEN-T 
se strategickými sítěmi v Asii, a to s cílem 
zajištstit náležité propojení i s odlehlými 
regiony;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 
a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
propojit TEN-T se strategickými sítěmi v 
Asii;

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-T 
a jejího vnějšího rozměru a aby předložila 
komplexní dopravní iniciativu s cílem 
propojit TEN-T se strategickými sítěmi v 
Asii; zdůrazňuje nutnost uplatnění 
mezinárodně dohodnutých postupů, 
pravidel, konvencí a technických norem;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Alviina Alametsä

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU v 
zemích západního Balkánu a zemích 
Východního partnerství a vyzývá Komisi, 
aby urychlila proces přezkumu sítě TEN-
T a jejího vnějšího rozměru a aby 
předložila komplexní dopravní iniciativu s 
cílem propojit TEN-T se strategickými 
sítěmi v Asii;

2. podporuje probíhající rozšiřování 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) EU, 
přičemž je nutné zajistit, aby byla 
nalezena udržitelná řešení dopravních 
spojení v zemích západního Balkánu a 
zemích Východního partnerství, a vyzývá 
Komisi, aby pečlivě sledovala a 
koordinovala úsilí zemí o provádění 
stávajících plánů rozšíření sítě TEN-T, 
její strategické povahy a jejího vnějšího 
rozměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. důrazně podporuje globální 
koordinovaný přístup v podobě úzké 
spolupráce se třetími zeměmi na obnově a 
zachování propojení, odolné dopravní 
infrastruktury a průmyslu na podporu 
globálního dodavatelského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Alviina Alametsä

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby s pomocí 
agentury ERA (Agentura Evropské unie 
pro železnice) podporovala euroasijskou 
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železniční dopravu harmonizací 
stávajících rozdílů v právních předpisech 
týkajících se euroasijské železniční 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že síť TEN-T by měla 
mít uspokojivé přeshraniční spojení se 
sousedními zeměmi, jakož i euroasijskou 
perspektivu a kapacitu pro odbavování 
dlouhých vlaků;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že Komise by měla 
vypracovat komplexní plán pro 
optimalizaci přechodu na jiné druhy 
dopravy na úrovni Unie, přičemž by měla 
zohlednit Zelenou dohodu a nutnost 
propojit Unii s Asií i Afrikou;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Alviina Alametsä
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Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby navrhla 
možnosti spolufinancování ze strany EU 
pro instalaci a modernizaci překládkových 
terminálů s cílem zvýšit kapacitu 
stávajících transeuroasijských 
železničních koridorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Alviina Alametsä

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi, aby využila 
špičkové úrovně bezpečnosti přepravy 
nebezpečného zboží po železnici, a 
zajistila, aby zejména čínské orgány 
potvrdily zpřístupnění železničních služeb 
mezi Čínou a EU pro přepravu 
nebezpečného zboží při uvážení 
bezpečnostních opatření a dodržování 
odpovídajících pokynů podle přílohy 2 
Dohody o mezinárodní železniční 
přepravě zboží (SMGS) Mezivládní 
organizace pro mezinárodní železniční 
přepravu (OTIF);

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Alviina Alametsä

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam probíhajících 
jednání o komplexních dohodách o letecké 
dopravě s partnerskými zeměmi v Asii; 
vyzývá zejména k rychlému uzavření 
dohody mezi EU a Sdružením národů 
jihovýchodní Asie (ASEAN), která má 
podle očekávání propojit více než miliardu 
občanů; zdůrazňuje význam podpory EU 
asijským zemím při zmírňování dopadu 
civilního letectví na změnu klimatu;

3. zdůrazňuje význam probíhajících 
jednání o komplexních dohodách o letecké 
dopravě s partnerskými zeměmi v Asii; 
zdůrazňuje význam vedoucího postavení 
EU při zmírňování dopadu civilního 
letectví na změnu klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam probíhajících 
jednání o komplexních dohodách o letecké 
dopravě s partnerskými zeměmi v Asii; 
vyzývá zejména k rychlému uzavření 
dohody mezi EU a Sdružením národů 
jihovýchodní Asie (ASEAN), která má 
podle očekávání propojit více než miliardu 
občanů; zdůrazňuje význam podpory EU 
asijským zemím při zmírňování dopadu 
civilního letectví na změnu klimatu;

3. zdůrazňuje význam probíhajících 
jednání o komplexních dohodách o letecké 
dopravě s partnerskými zeměmi v Asii, 
přičemž je nutné zajistit, aby tyto dohody 
zahrnovaly i problematiku změny klimatu; 
vyzývá zejména k rychlému uzavření 
dohody mezi EU a Sdružením národů 
jihovýchodní Asie (ASEAN), která má 
podle očekávání propojit více než miliardu 
občanů; zdůrazňuje význam podpory EU 
asijským zemím při zmírňování dopadu 
civilního letectví na změnu klimatu; 
zdůrazňuje, že budoucnost letectví závisí 
na udržitelných leteckých pohonných 
hmotách;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Carles Puigdemont i Casamajó
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam probíhajících 
jednání o komplexních dohodách o letecké 
dopravě s partnerskými zeměmi v Asii; 
vyzývá zejména k rychlému uzavření 
dohody mezi EU a Sdružením národů 
jihovýchodní Asie (ASEAN), která má 
podle očekávání propojit více než miliardu 
občanů; zdůrazňuje význam podpory EU 
asijským zemím při zmírňování dopadu 
civilního letectví na změnu klimatu;

3. zdůrazňuje význam probíhajících 
jednání o komplexních dohodách o letecké 
dopravě s partnerskými zeměmi v Asii, 
která ukončí jakoukoli dosud platnou 
dvoustrannou dohodou, která omezuje 
volnou hospodářskou soutěž a pohyb; 
vyzývá zejména k rychlému uzavření 
dohody mezi EU a Sdružením národů 
jihovýchodní Asie (ASEAN), která má 
podle očekávání propojit více než miliardu 
občanů; zdůrazňuje význam podpory EU 
asijským zemím při zmírňování dopadu 
civilního letectví na změnu klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná Komisi extrémně 
negativní dopad letecké dopravy na změnu 
klimatu; zdůrazňuje, že pouze omezení 
provozu může snížit dopad civilního 
letectví na změnu klimatu; připomíná, že 
plánovaná dohoda mezi EU a Sdružením 
národů jihovýchodní Asie (ASEAN) by 
neměla být odpovědná za nekalou 
hospodářskou soutěž mezi společnostmi a 
deregulaci, ale spíše by měla být zaměřena 
na ochranu práv pracovníků v letecké 
dopravě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že vzájemné 
přidělování práv na přelet přispívá k 
plynulosti mezinárodního obchodu; klade 
si otázku ohledně (bezplatné) svobody 
přeletu východní části Ruské federace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
dalším pokroku ve svých iniciativách v 
oblasti námořní dopravy s cílem 
digitalizovat a zjednodušit administrativní 
formality a posílit námořní bezpečnost v 
přístavech v Asii prostřednictvím 
Mezinárodní námořní organizace a dohod o 
námořní dopravě;

4. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
dalším pokroku ve svých iniciativách v 
oblasti námořní dopravy s cílem 
digitalizovat a zjednodušit administrativní 
formality a posílit námořní bezpečnost v 
přístavech v Asii prostřednictvím 
Mezinárodní námořní organizace a dohod o 
námořní dopravě; dále vyzývá Komisi, aby 
podporovala využívání alternativních 
paliv v přístavech v Evropě a Asii; 
zdůrazňuje, že je důležité dále 
spolupracovat se třetími zeměmi v Asii 
prostřednictvím příslušných dohod o 
námořní dopravě, neboť by to pomohlo 
regulovat a usnadňovat námořní dopravu 
a zajistit její větší udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Alviina Alametsä



AM\1215729CS.docx 21/38 PE658.991v01-00

CS

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
dalším pokroku ve svých iniciativách v 
oblasti námořní dopravy s cílem 
digitalizovat a zjednodušit administrativní 
formality a posílit námořní bezpečnost v 
přístavech v Asii prostřednictvím 
Mezinárodní námořní organizace a dohod o 
námořní dopravě;

4. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
dalším pokroku ve svých iniciativách v 
oblasti námořní dopravy a aby do systému 
ETS začlenila veškerou námořní lodní 
dopravu v tuzemsku, do zahraničí i v 
rámci Evropského hospodářského 
prostoru, jakož i emise v kotvištích v EU; 
dále aby digitalizovala a zjednodušila 
administrativní formality a posílila 
námořní bezpečnost v přístavech v Asii 
prostřednictvím Mezinárodní námořní 
organizace a dohod o námořní dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
dalším pokroku ve svých iniciativách v 
oblasti námořní dopravy s cílem 
digitalizovat a zjednodušit administrativní 
formality a posílit námořní bezpečnost v 
přístavech v Asii prostřednictvím 
Mezinárodní námořní organizace a dohod o 
námořní dopravě;

4. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
dalším pokroku ve svých iniciativách v 
oblasti námořní dopravy s cílem 
digitalizovat a zjednodušit administrativní 
formality, a tím i zintenzivnit dopravní 
toky v tomto odvětví, a posílit námořní 
bezpečnost a zabezpečení v přístavech v 
Asii prostřednictvím Mezinárodní námořní 
organizace a dohod o námořní dopravě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. 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 po 
celém euroasijském kontinentu, rozšířit 
uplatňování technických specifikací EU a 
vytvořit nové hospodářské vyhlídky 
otevřením trhů a podporou investičních 
příležitostí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na dramatickou situaci 
námořníků uvízlých během pandemie 
COVID-19 v důsledku nedostatečné 
spolupráce během pandemie, která vede k 
tomu, že pracovníci jsou nuceni zůstat 
celé měsíce v zahraničí, a vyzývá Komisi, 
aby posílila ochranu pracovníků v 
námořní dopravě na právní a účinné 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)



AM\1215729CS.docx 23/38 PE658.991v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává, že železniční doprava má 
potenciál dále diverzifikovat druhy 
dopravy v euroasijské oblasti, vyzývá proto 
Komisi, aby zintenzivnila své úsilí o 
sjednocení právního rámce pro železniční 
přepravu zboží v rámci EHK OSN1a;
__________________
1a Evropská hospodářská komise OSN.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje politování nad tím, že 
politické napětí nebo pirátství v určitých 
mezinárodních námořních oblastech 
ohrožují svobodnou plavbu po 
mezinárodních trasách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že strategie EU pro 
propojení Evropy a Asie musí plně 
respektovat zásadu vzájemnosti, přístupu 
na trh, otevřenosti a spravedlivé 
hospodářské soutěže za rovných 
podmínek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 44
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. 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 při 
prosazování unijních a vnitrostátních 
právních předpisů v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. 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 
určovat normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou.

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou; bere na 
vědomí závažné překážky v přístupu na 
trh, podvodné obchodní praktiky a 
nerovné podmínky, s nimiž se evropské 
společnosti potýkají v Číně; bere na 
vědomí novou asertivní povahu čínské 
zahraniční politiky a skutečnost, že její 
propojení směřují na západ; zdůrazňuje, 
že je třeba usilovat o jednotnou politiku 
EU vůči iniciativě „Jeden pás, jedna 
cesta“; zdůrazňuje význam této iniciativy, 
která je ústředním prvkem čínské 
zahraniční politiky, a její úlohu při 
prosazování strategických zájmů Číny v 
zahraničí;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
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dopravní infrastruktury s Čínou. dopravní infrastruktury s Čínou; naléhavě 
vyzývá všechny evropské společnosti, které 
se podílejí na projektech souvisejících s 
iniciativou „Jeden pás, jedna cesta“, aby v 
rámci obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv prosazovaly 
náležitou péči v oblasti lidských práv; 
vyzývá členské státy, aby evropským 
podnikům poskytovaly účinné pokyny 
ohledně toho, jak posuzovat skutečné a 
potenciální dopady v oblasti lidských práv 
související s iniciativou „Jeden pás, jedna 
cesta“;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou.

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh pouze za 
předpokladu, že jsou dodržována práva 
pracovníků a ochrana životního prostředí, 
a rovné podmínky pro podniky v oblasti 
rozvoje dopravní infrastruktury s Čínou; 
připomíná neměnný a vyvážený postoj, 
který by měl být zachován ve vztahu k 
čínským orgánům a jejich investicím v 
EU; předem varuje před strategickým 
rizikem, aby naše dopravní infrastruktury 
nebyly budovány jinými mocnostmi, 
zejména za netransparentních podmínek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Alviina Alametsä

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou.

5. zdůrazňuje význam větší 
transparentnosti, udržitelnosti, reciprocity 
v přístupu na trh a rovných podmínek pro 
podniky v oblasti rozvoje dopravní 
infrastruktury s asijskými zeměmi, jakož i 
prosazování těchto zásad prostřednictvím 
konkrétních opatření podmíněnosti; vítá 
spolupráci založenou na těchto zásadách 
mezi různými iniciativami EU a Asie, jako 
je platforma pro propojení mezi EU a 
Čínou, čínská iniciativa „Jeden pás, jedna 
cesta“, dopravní koridor Evropa – Kavkaz 
– Asie (TRACECA) a partnerství mezi EU 
a Japonskem v oblasti udržitelné 
konektivity a kvalitní infrastruktury. 

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou.

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou; se zájmem 
očekává provedení společné studie, kterou 
zahájí platforma pro propojení 
udržitelných železničních dopravních 
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koridorů mezi Evropou a Čínou.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou.

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou a vítá úsilí Komise o další 
prozkoumání možností spolupráce v oblasti 
dopravy na základě rozšíření sítě EU 
TEN-T s čínskou iniciativou „Jeden pás, 
jedna cesta“; uznává, že je důležité usilovat 
o větší transparentnost, reciprocitu v 
přístupu na trh a rovné podmínky; 
zdůrazňuje nutnost globální a komplexní 
správy, která zajistí volný a spravedlivý 
obchod pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
ukotvenost v pravidlech, reciprocitu v 
přístupu na trh, posílení mezinárodních 
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dopravní infrastruktury s Čínou. organizací a dodržování pravidel 
dohodnutých v jejich rámci, jakož i rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou.

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky s cílem zajistit spravedlivou 
hospodářskou soutěž pro podniky, 
zejména malé a střední podniky, v oblasti 
rozvoje dopravní infrastruktury s Čínou.

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce a nalezení 
součinností v oblasti dopravy mezi 
rozšířenou sítí EU TEN-T a čínskou 
iniciativou „Jeden pás, jedna cesta“; 
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reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou.

uznává, že je důležité usilovat o větší 
transparentnost, reciprocitu v přístupu na 
trh a rovné podmínky pro podniky v oblasti 
rozvoje dopravní infrastruktury s Čínou.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité usilovat o větší transparentnost, 
reciprocitu v přístupu na trh a rovné 
podmínky pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou.

5. zdůrazňuje význam probíhající 
práce platformy pro propojení mezi EU a 
Čínou v jejím úsilí o prozkoumání 
možností spolupráce v oblasti dopravy 
mezi sítí EU TEN-T a čínskou iniciativou 
„Jeden pás, jedna cesta“; uznává, že je 
důležité dosáhnout plné transparentnosti, 
reciprocity v přístupu na trh a rovných 
podmínek pro podniky v oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury s Čínou.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na úlohu vnější a 
rozvojové politiky EU při podpoře 
digitálních technologií, zejména v méně 
rozvinutých zemích, neboť digitální 
infrastruktura a vysokokapacitní síťová 
vedení mají zásadní význam pro digitální 
propojenost; zdůrazňuje, že je nezbytné 
zajistit ochranu údajů, ochranu osobních 
údajů a kybernetickou bezpečnost, neboť 
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jsou nepostradatelné pro bezpečné a 
zabezpečené digitální prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. uznává zájem o alternativní cesty k 
rozvoji a prosperitě v členských státech 
EU v důsledku investic třetích zemí, jako 
je Čína; vyzývá Komisi, aby dbala na 
zajištění souladu s pravidly EU v oblasti 
investic, zadávání veřejných zakázek a 
zadlužení u velkých projektů v rámci 
iniciativy „Jeden pás, jedna cesta“;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá Unii a její členské 
státy, aby u svých částí sítě plnily své 
povinnosti a zajistily účinné správní 
postupy, a naléhavě je vyzývá, aby zvýšily 
digitalizaci správních procesů a začlenily 
nové normy založené na Zelené dohodě a 
budoucím nařízení s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality (evropský právní 
rámec pro klima);

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že nezbytnost, aby 
Evropa chránila své strategické 
infrastruktury před převzetím kontroly ze 
strany zahraničních subjektů, náleží k její 
svrchovanosti; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že smluvní doložky týkající se 
tohoto typu operací by měly být co 
nejtransparentnější a měly by zajistit 
ochranu základních zájmů Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Pierre Karleskind, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vybízí Komisi, aby přijala opatření, 
která konkrétně zajistí spravedlivou a 
transparentní hospodářskou soutěž mezi 
podniky; naléhavě vyzývá k zajištění toho, 
aby Evropané měli vždy široký výběr 
provozovatelů a zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Alviina Alametsä

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. dále zdůrazňuje význam nových, 
udržitelných dopravních iniciativ se 
strategicky významnými asijskými 
zeměmi, jako je podpora železničního 
spojení mezi Evropou, Střední Asií a 
Indií.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. požaduje úplnou transparentnost 
smlouvy o výstavbě vysokorychlostní 
železniční tratě Budapešť–Bělehrad; 
požaduje, aby byly odtajněny a zveřejněny 
detaily smlouvy a zadávací podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vypracovala strukturovaný plán investic 
na úrovni Unie v souladu se 
socioekonomickými a environmentálními 
prioritními kritérii, která předem schválily 
Komise a Parlament; v této souvislosti 
naléhavě vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
zůstaly ostražité, jestliže členské státy EU 
a asijské země, s nimiž má být zajištěno 
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propojení, realizují investice 
prostřednictvím klientelistických sítí 
politických zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje význam evropských 
nejvzdálenějších regionů, zejména těch, 
které jsou blíže Asii, a zdůrazňuje jejich 
hospodářský potenciál; vybízí Komisi, aby 
usnadnila investice v těchto regionech s 
cílem posílit jejich propojenost a podpořit 
jejich hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá k rychlému dokončení 
studie o vlakovém spojení mezi EU a 
Čínou, která zahrnuje také 
interoperabilitu používaných vlaků a 
koordinaci mezi evropskými železničními 
společnostmi;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen
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Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vybízí Komisi, aby přijala zvláštní 
pravidla s cílem zajistit, aby zásady 
„evropského způsobu“, tj. udržitelná a 
komplexní propojenost založená na 
pravidlech, byly zohledňovány a 
dodržovány všemi našimi partnery; 
zdůrazňuje, že EU a Asie by mohly lépe 
spolupracovat na zkvalitnění regulačního 
prostředí, řízení veřejných financí a 
mobilizaci domácích zdrojů; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby posílila spolupráci s 
příslušnými třetími zeměmi s cílem 
podpořit tento evropský způsob a 
prosazovat rovné podmínky v oblasti 
investic; 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá k uvalení hospodářských 
sankcí na evropské vládní a obchodní 
organizace, které se podílejí na 
porušování a zneužívání lidských práv ve 
třetích zemích se silnými obchodními 
vazbami s Unií, a to s cílem předcházet 
porušování lidských práv, které může 
podle mezinárodního práva představovat 
zločiny proti lidskosti, a odrazovat od 
napomáhání takovému porušování;
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Pozměňovací návrh 68
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, José 
Ramón Bauzá Díaz

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje, že cílem víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027 je 
podpořit investice do propojenosti pomocí 
takových nástrojů, jako je investiční 
rámec pro vnější činnost nebo nástroje 
pro zeměpisné investice, jako je investiční 
facilita sousedství (NIF), investiční 
facilita pro Střední Asii (IFCA) a 
investiční facilita pro Asii (AIF); žádá 
Komisi, aby zajistila, že tyto investice 
budou v souladu se zásadami „evropského 
způsobu“, jak je popsáno v tomto sdělení;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. naléhavě vyzývá k tomu, aby 
politiky v oblasti propojenosti omezily 
negativní externality, jako je dopad na 
životní prostředí a jeho znečištění, a 
zdůrazňuje význam udržitelnosti v rámci 
této strategie a úlohu EU při provádění 
Pařížské klimatické dohody 
prostřednictvím podpory oběhového 
hospodářství a investic odolných vůči 
změně klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá 
Díaz

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. žádá Komisi, aby prosazovala 
celounijní pravidla, jako jsou pravidla EU 
pro kontrolu státní podpory a pravidla EU 
pro zadávání veřejných zakázek; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit reciprocitu 
v přístupnosti veřejných zakázek pro 
všechny partnery; žádá, aby postupy 
zadávání veřejných zakázek byly otevřené 
a transparentní, aby společnosti měly bez 
ohledu na svou státní příslušnost rovné 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. zdůrazňuje, že EU se zavázala 
dodržovat svobodu plavby a udržitelnou 
správu oceánů a moří; zdůrazňuje význam 
bezpečných, zajištěných, čistých a 
udržitelně řízených oceánů na celém 
světě; vybízí EU, aby zajistila přechod 
našich asijských partnerů k udržitelné 
modré ekonomice, která respektuje 
biologickou rozmanitost a životní 
prostředí; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, José Ramón Bauzá Díaz

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. zdůrazňuje význam bezpečnosti 
údajů, neboť mobilita osob a zboží do 
značné míry závisí na předávání údajů; 
naléhavě 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; 

Or. en


