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Pakeitimas 1
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dideli rinkos dalyviai 
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;

Or. en

Pakeitimas 2
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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;

Or. en

Pakeitimas 3
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 4
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi, atsižvelgiant į Europos 
perėjimo prie žaliosios ekonomikos 
tikslus, reikėtų apsvarstyti dėl skrydžių 
maršrutu ES–Azija išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio klausimą; 
atsižvelgiant į didelį gabenamų prekių 
kiekį, tinkamų transporto rūšių 
naudojimas gali turėti reikšmingą poveikį 
išmetamam dujų kiekiui; raginama plėsti 
veiksmingiausio gabenimo sausumos 
transportu galimybes; reikia apsvarstyti 
galimybę pereiti prie alternatyviomis 
energijos rūšimis (elektra, vandeniliu) 
varomų transporto priemonių;

Or. fr

Pakeitimas 5
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. 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 
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stabilumą, siekiant užtikrinti vilkstinių 
saugą ir saugumą, nesvarbu kokia 
transporto rūšis naudojama;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą 
ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų įgyvendinimą sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, pagal kurį ES nustatytų 
transporto jungčių taisykles, kartu 
propaguodama tokius ES principus kaip 
skaidrumas, geras valdymas ir tvarumas;

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 
Europos ir Azijos jungtis, sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, grindžiamą suderintomis 
taisyklėmis ir standartais, kuriais 
užtikrinama laisva ir sąžininga prekyba, 
pagal kurį ES nustatytų transporto jungčių 
taisykles, kartu propaguodama tokius ES 
principus kaip skaidrumas, geras valdymas 
ir tvarumas; šiuo atžvilgiu ES turėtų toliau 
skatinti atvirus ir skaidrius viešųjų 
pirkimų procesus, kuriuos vykdant visoms 
įmonėms, neatsižvelgiant į jų kilmės šalį, 
reikėtų sudaryti vienodas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 7
Andor Deli

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą 
ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų įgyvendinimą sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, pagal kurį ES nustatytų 
transporto jungčių taisykles, kartu 
propaguodama tokius ES principus kaip 
skaidrumas, geras valdymas ir tvarumas;

1. pažymi, kad Azija yra didžiausia 
ES prekybos partnerė, todėl ES ir Azijos 
sąsajos svarbios tiek ekonominiu, tiek 
geopolitiniu požiūriu; todėl ragina 
Komisiją ir Europos išorės veiksmų 
tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą ES 
strategijos dėl glaudesnių Europos ir Azijos 
sąsajų įgyvendinimą sukuriant veiksmingą 
politinio valdymo mechanizmą ir kitoje 
daugiametėje finansinėje programoje 
skiriant tinkamą finansavimą su 
jungtimis susijusiems projektams, taip 
užtikrinant, kad ES nustatytų transporto 
jungčių taisykles, kartu propaguodama 
tokius ES principus kaip skaidrumas, geras 
valdymas ir tvarumas;

Or. en

Pakeitimas 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą 
ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų įgyvendinimą sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, pagal kurį ES nustatytų 
transporto jungčių taisykles, kartu 
propaguodama tokius ES principus kaip 
skaidrumas, geras valdymas ir tvarumas;

1. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą 
ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų įgyvendinimą sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, pagal kurį ES nustatytų 
transporto jungčių taisykles, kartu 
propaguodama tokius ES principus kaip 
skaidrumas, atskaitomybė, geras valdymas 
ir tvarumas; mano, kad transporto ir 
infrastruktūros jungtys, susijusios su 
Eurazijos sausumos tiltais, transporto 
koridoriais, jūrų maršrutais ir 
geležinkelių jungtimis, yra neatsiejamos 
nuo žmonių tarpusavio mainų, politikos 
koordinavimo, prekybos ir kapitalo srautų 
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skatinimo;

Or. en

Pakeitimas 9
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą 
ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų įgyvendinimą sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, pagal kurį ES nustatytų 
transporto jungčių taisykles, kartu 
propaguodama tokius ES principus kaip 
skaidrumas, geras valdymas ir tvarumas;

1. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą 
ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų įgyvendinimą sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, pagal kurį ES nustatytų 
transporto jungčių taisykles, kartu 
propaguodama tokius ES principus kaip 
skaidrumas, geras valdymas ir tvarumas; 
visiškai pripažįsta ypatingą Kinijos, kaip 
sisteminės konkurentės Europos Sąjungai 
ir pasaulinės galios, skatinančios 
alternatyvius valdymo modelius, 
vaidmenį, taip pat tai, kad infrastruktūros 
projektai atlieka svarbų vaidmenį Kinijos 
ilgalaikės užsienio politikos strategijoje;

Or. en

Pakeitimas 10
Alviina Alametsä

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą 
ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų įgyvendinimą sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, pagal kurį ES nustatytų 

1. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą 
ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų įgyvendinimą sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, kuriuo siekiama skatinti, 
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transporto jungčių taisykles, kartu 
propaguodama tokius ES principus kaip 
skaidrumas, geras valdymas ir tvarumas;

kad ES nustatytų transporto jungčių 
taisykles, grindžiamas skaidrumu, geru 
valdymu ir tvarumu, taip pat tai, kad būtų 
skiriama daugiau dėmesio klimato kaitos 
švelninimui, siekiant prisidėti prie 
Paryžiaus susitarime nustatytų tikslų 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 11
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą 
ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų įgyvendinimą sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, pagal kurį ES nustatytų 
transporto jungčių taisykles, kartu 
propaguodama tokius ES principus kaip 
skaidrumas, geras valdymas ir tvarumas;

1. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti tinkamą 
ES strategijos dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų įgyvendinimą sukuriant 
veiksmingą politinio valdymo 
mechanizmą, pagal kurį ES nustatytų 
transporto jungčių taisykles ir šiuo 
klausimu veiktų kaip partnerė, kartu 
propaguodama tokius ES principus kaip 
skaidrumas, geras valdymas ,tvarumas, 
demokratija ir pagarba žmogaus teisėms;

Or. en

Pakeitimas 12
Andor Deli

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją persvarstyti savo 
ES strategiją dėl glaudesnių Europos ir 
Azijos sąsajų atsižvelgiant į geopolitinius 
pokyčius, įvykusius nuo jos priėmimo, ir į 
tai, kad COVID-19 pandemija smarkiai 
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paveikė sąsajas pasaulyje; pabrėžia, kad 
ES turi pritaikyti savo geopolitinį 
vaidmenį ir strateginį planavimą prie 
dabartinių iššūkių nuolat kintančiame 
globalizuotame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 13
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmes į tai, kad per 
COVID-19 pandemiją įgyta svarbios 
patirties ir todėl pripažįsta, kad svarbu 
koordinuotai atkurti tarpvalstybinius 
prekių srautus siekiant užtikrinti, kad 
pasauliniai transporto maršrutai ir 
tiekimo grandinės toliau būtų atviri ir 
saugūs;

Or. en

Pakeitimas 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad sąsajas galima 
sukurti tik gavus valstybių, per kurias 
pravažiuoja transporto priemonės, kuriose 
yra to transporto infrastruktūra ir (arba) 
kuriose yra galinė stotelė, sutikimą;

Or. en
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Pakeitimas 15
Andor Deli

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad suderintos 
tarptautinės taisyklės ir techniniai bei 
saugos standartai, susiję su junglumu, yra 
svarbūs siekiant užtikrinti veiksmingą, 
sąžiningą ir sklandų asmenų, prekių, 
paslaugų ir kapitalo judėjimą ir sudaryti 
sąlygas tinklų sąveikai ir tarpvalstybinei 
prekybai; ragina Komisiją skatinti, kad 
administraciniai formalumai būtų 
skaitmeninami ir paprastinami siekiant, 
kad būtų sparčiau vykdomi su muitinėmis 
susiję formalumai;

Or. en

Pakeitimas 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, kad Sąjunga turi galimybę 
pateikti savo patrauklią prekybos ir 
investicijų sistemą, kuria skatintų 
Eurazijos šalis išlaikyti atvirą ekonomiką 
ir vienodas sąlygas visiems užsienio 
subjektams;

Or. en

Pakeitimas 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)



AM\1215729LT.docx 11/38 PE658.991v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. mano, kad ES strategijos dėl 
glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų 
tikslas – užtikrinti, kad šalys, kurios yra 
svarbios siekiant užtikrinti Sąjungos 
sąsajas, įvairintų savo strategijas dėl 
sąsajų, įskaitant Europos Sąjungą ir kitas 
dideles šalis; mano, kad sąsajų 
užtikrinimas neturėtų lemti dominavimo 
naudojantis kitomis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 18
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje;

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje; 
tačiau ši bendra transporto tinklų sąsaja 
grindžiama iniciatyva neturi tapti 
valstybių narių ir trečiųjų šalių 
ekonominių skirtumų, atsižvelgiant į jų 
geografinę padėtį ES ir Aziją jungiančio 
„naujojo šilko kelio“ atžvilgiu, skatinimo 
priemone; todėl, siekiant apsaugoti 
valstybių narių MVĮ, užsiimančias 
prekyba su Azija ir (arba) prekių 
gabenimu į Aziją, ši bendra iniciatyva turi 
apimti apsaugos priemones ir privalomas 
ribas ES darbuotojų apsaugos ir kovos su 
nesąžininga trečiųjų šalių konkurencija 
srityje;

Or. fr
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Pakeitimas 19
Andor Deli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje;

2. kadangi Europos Sąjungos 
ekonomikos ir investicijų planą Vakarų 
Balkanų regionui reikia laikyti 
pagrindiniu ES strategijos dėl glaudesnių 
Europos ir Azijos sąsajų elementu, 
Vakarų Balkanų regionas, atsižvelgiant į 
jo geografinę padėtį, atlieka svarbų 
vaidmenį glaudesnių ES sąsajų su Azija 
srityje; todėl palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse; ragina Komisiją 
apsvarstyti galimybę paskirti specialųjį 
TEN-T koordinatorių plėtros ir Rytų 
partnerystės šalims; pabrėžia, kad šiuo 
metu vykstančio TEN-T politikos 
peržiūros proceso metu Komisija turėtų 
skirti deramą dėmesį jos išorės aspektui, 
įskaitant sąsają su išsamia transporto 
iniciatyva, kad būtų sukurta išplėsto TEN-
T ir strateginių tinklų Azijoje sinergija;

Or. en

Pakeitimas 20
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
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peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje;

peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje; 
tačiau ragina išlikti budriems naudojant 
ES lėšas infrastruktūrai, kurios viešieji 
pirkimai gali būti priskirti trečiųjų šalių 
įmonėms, finansuoti, nors atitinkamos 
Europos įmonės negali dalyvauti trečiųjų 
šalių įmonių viešuosiuose pirkimuose;

Or. fr

Pakeitimas 21
Sven Schulze

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje;

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje; 
pabrėžia, kaip svarbu tinkamai finansuoti 
projektus, kurie taip pat yra tvarūs 
ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu 
aspektais ir sukuria tikrą pridėtinę vertę;

Or. de

Pakeitimas 22
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
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išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje;

išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
peržiūros procesą bei parengti išsamią, 
efektyvią ir tvarią transporto iniciatyvą 
siekiant sujungti TEN-T ir strateginius 
tinklus Azijoje, kad būtų galima užtikrinti 
veiksmingas jungtis ir su atokiais 
regionais;

Or. ro

Pakeitimas 23
Sven Schulze

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje;

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 
partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje; 
pabrėžia, kad reikia taikyti tarptautines 
procedūras, taisykles, konvencijas ir 
techninius standartus;

Or. de

Pakeitimas 24
Alviina Alametsä

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina vykstantį ES 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
išplėtimą Vakarų Balkanuose ir Rytų 

2. remia vykstantį ES transeuropinio 
transporto tinklo (TEN-T) išplėtimą 
Vakarų Balkanuose ir Rytų partnerystės 
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partnerystės šalyse ir ragina Komisiją 
paspartinti TEN-T ir jo išorės aspekto 
peržiūros procesą bei parengti išsamią 
transporto iniciatyvą siekiant sujungti 
TEN-T ir strateginius tinklus Azijoje;

šalyse atidžiai stebint, kaip ieškoma tvarių 
sprendimų dėl eismo jungčių, ir ragina 
Komisiją paspartinti TEN-T ir jo išorės 
aspekto peržiūros procesą bei parengti 
išsamią transporto iniciatyvą siekiant 
sujungti TEN-T ir strateginius tinklus 
Azijoje;

Or. en

Pakeitimas 25
Andor Deli

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. 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;

Or. en

Pakeitimas 26
Alviina Alametsä

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją, padedant 
Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai 
(ESGA), skatinti Europos ir Azijos 
geležinkelių transportą suderinant 
Europos ir Azijos geležinkelių transporto 
teisines taisykles, kad būtų panaikinti jose 
šiuo metu esantys skirtumai;

Or. en
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Pakeitimas 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad TEN-T tinkle turėtų 
veikti patenkinamos tarpvalstybinės 
jungtys su kaimyninėmis šalimis, be to, jis 
turi būti grindžiamas Eurazijos 
perspektyva ir ilgo atstumo traukinių 
aptarnavimu;

Or. en

Pakeitimas 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad Komisija turėtų 
parengti išsamų perėjimo prie kitų 
transporto rūšių optimizavimo Sąjungos 
lygmeniu planą, atsižvelgdama į Žaliąjį 
kursą ir būtinybę sukurti Sąjungos jungtis 
su Azija ir Afrika;

Or. en

Pakeitimas 29
Alviina Alametsä

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją pasiūlyti ES 



AM\1215729LT.docx 17/38 PE658.991v01-00

LT

bendro finansavimo galimybes, susijusias 
su perkrovimo terminalų įrengimu ir 
modernizavimu, siekiant padidinti esamų 
transeuropinių geležinkelių koridorių 
pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 30
Alviina Alametsä

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina Komisiją pasinaudoti 
geresniais pavojingų krovinių vežimo 
geležinkeliais saugos duomenimis ir 
užtikrinti, kad visų pirma Kinijos valdžios 
institucijos patvirtintų Kinijos ir ES 
geležinkelių paslaugų atvėrimą pavojingų 
krovinių vežimui, atsižvelgdamos į saugos 
priemones ir laikydamosi atitinkamų 
gairių, nustatytų Tarptautinio vežimo 
geležinkeliais tarpvyriausybinės 
organizacijos (OTIF) susitarimo dėl 
tarptautinio prekių vežimo geležinkeliais 
(SMGS) 2 priede;

Or. en

Pakeitimas 31
Alviina Alametsä

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia vykstančių derybų dėl 
išsamių oro susisiekimo susitarimų su 
Azijos šalimis partnerėmis svarbą; ypač 
ragina skubiai sudaryti ES ir Pietryčių 
Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) 

3. pabrėžia vykstančių derybų dėl 
išsamių oro susisiekimo susitarimų su 
Azijos šalimis partnerėmis svarbą; pabrėžia 
ES lyderystės svarbą mažinant civilinės 
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susitarimą, kuris, kaip tikimasi, sujungs 
daugiau kaip milijardą piliečių; pabrėžia 
ES paramos Azijos šalims svarbą mažinant 
civilinės aviacijos poveikį klimato kaitai;

aviacijos poveikį klimato kaitai;

Or. en

Pakeitimas 32
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia vykstančių derybų dėl 
išsamių oro susisiekimo susitarimų su 
Azijos šalimis partnerėmis svarbą; ypač 
ragina skubiai sudaryti ES ir Pietryčių 
Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) 
susitarimą, kuris, kaip tikimasi, sujungs 
daugiau kaip milijardą piliečių; pabrėžia 
ES paramos Azijos šalims svarbą mažinant 
civilinės aviacijos poveikį klimato kaitai;

3. pabrėžia vykstančių derybų dėl 
išsamių oro susisiekimo susitarimų su 
Azijos šalimis partnerėmis svarbą 
užtikrinant, kad šiuose susitarimuose būtų 
atsižvelgiama į klimato kaitos klausimus; 
ypač ragina skubiai sudaryti ES ir Pietryčių 
Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) 
susitarimą, kuris, kaip tikimasi, sujungs 
daugiau kaip milijardą piliečių; pabrėžia 
ES paramos Azijos šalims svarbą mažinant 
civilinės aviacijos poveikį klimato kaitai; 
pabrėžia, kad aviacijos ateitis priklauso 
nuo tvaraus aviacinio kuro;

Or. en

Pakeitimas 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia vykstančių derybų dėl 
išsamių oro susisiekimo susitarimų su 
Azijos šalimis partnerėmis svarbą; ypač 
ragina skubiai sudaryti ES ir Pietryčių 
Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) 
susitarimą, kuris, kaip tikimasi, sujungs 

3. pabrėžia vykstančių derybų dėl 
išsamių oro susisiekimo susitarimų su 
Azijos šalimis partnerėmis, po kurių toliau 
galioja dvišaliai susitarimai, kuriais 
ribojama laisva konkurencija ir 
judėjimas, svarbą; ypač ragina skubiai 
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daugiau kaip milijardą piliečių; pabrėžia 
ES paramos Azijos šalims svarbą mažinant 
civilinės aviacijos poveikį klimato kaitai;

sudaryti ES ir Pietryčių Azijos valstybių 
asociacijos (ASEAN) susitarimą, kuris, 
kaip tikimasi, sujungs daugiau kaip 
milijardą piliečių; pabrėžia ES paramos 
Azijos šalims svarbą mažinant civilinės 
aviacijos poveikį klimato kaitai;

Or. en

Pakeitimas 34
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena Komisijai, kad oro 
transportas daro itin neigiamą poveikį 
klimato kaitos atžvilgiu, pabrėžia, kad tik 
sumažinus eismą galima sumažinti 
civilinės aviacijos poveikį klimato kaitai, 
primena, kad numatytas ES ir Pietryčių 
Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) 
susitarimas turėtų būti susijęs ne su 
nesąžininga įmonių konkurencija ir 
reguliavimo panaikinimu, o veikiau su 
oro transporto darbuotojų teisių apsauga;

Or. en

Pakeitimas 35
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad abipusiai suteikiant 
teisę skristi prisidedama prie sklandžios 
tarptautinės prekybos užtikrinimo; abejoja 
dėl (nemokamos) laisvės skristi virš 
rytinės Rusijos Federacijos dalies;
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Or. fr

Pakeitimas 36
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. 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;

4. 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; be to, 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;

Or. en

Pakeitimas 37
Alviina Alametsä

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. 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 

4. ragina Komisiją toliau daryti 
pažangą įgyvendinant savo jūrų transporto 
iniciatyvas ir į apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą (ATLPS) įtraukti visus į 
Europos ekonominę erdvę (EEE) 
įplaukiančius, išplaukiančius ir jos viduje 
plaukiojančius laivus, taip pat ES 



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

LT

jūrų transporto susitarimus; prieplaukoje išmetamus teršalus; be to, 
ragina suskaitmeninti ir supaprastinti 
administracinius formalumus ir sustiprinti 
laivybos saugumą Azijos uostuose 
pasitelkiant Tarptautinę jūrų organizaciją ir 
jūrų transporto susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 38
Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. 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;

4. ragina Komisiją toliau daryti 
pažangą įgyvendinant savo jūrų transporto 
iniciatyvas, kuriomis siekiama 
suskaitmeninti ir supaprastinti 
administracinius formalumus siekiant 
šiame sektoriuje padidinti transporto 
srautus ir sustiprinti laivybos saugą ir 
saugumą Azijos uostuose pasitelkiant 
Tarptautinę jūrų organizaciją ir jūrų 
transporto susitarimus;

Or. ro

Pakeitimas 39
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad geležinkelių jungtys 
ir jų būsimas vaidmuo yra svarbūs 
veiksniai investicijų perspektyvoms; 
atkreipia dėmesį į tai, kad būtina 
užtikrinti vienodą teisinę prekių vežimo 
geležinkeliais Eurazijos žemyne tvarką, 
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plačiau taikyti ES technines specifikacijas 
ir kurti naujas ekonomines perspektyvas 
atveriant rinkas ir skatinant investavimo 
galimybes; 

Or. en

Pakeitimas 40
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į per COVID-19 
protrūkį susidariusią dramatišką 
užsienyje įstrigusių jūreivių padėtį. Ji kilo 
dėl nepakankamo bendradarbiavimo 
pandemijos metu, todėl darbuotojai buvo 
priversti kelis mėnesius pasilikti užsienyje, 
ragina Komisiją teisiškai ir veiksmingai 
stiprinti jūrų sektoriaus darbuotojų 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 41
Andor Deli

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta, kad geležinkelių 
transportas gali padėti dar labiau įvairinti 
transporto rūšis Eurazijos regione, todėl 
ragina Komisiją imtis daugiau veiksmų 
siekiant suvienodinti krovinių vežimo 
geležinkeliais teisinę sistemą UNECE1a 
sistemoje;
__________________
1a Jungtinių Tautų Europos ekonomikos 
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komisija.

Or. en

Pakeitimas 42
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. apgailestauja dėl politinės įtampos 
ar piratavimo tam tikrose tarptautinėse 
jūrų teritorijose, dėl kurių kyla pavojus 
laivybos tarptautiniais maršrutais laisvei;

Or. fr

Pakeitimas 43
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad ES strategijoje dėl 
glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų 
būtina visapusiškai laikytis abipusiškumo 
principo, patekimo į rinką nuostatų, 
užtikrinti atvirumą ir sąžiningą 
konkurenciją vienodomis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 44
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad taikant ES strategiją 
dėl glaudesnių sąsajų reikia užtikrinti, 
kad vežėjai iš Azijos laikytųsi Sąjungos 
teisės aktų kelių transporto sektoriuje. 
Ragina Komisiją ir valstybes nares 
bendradarbiauti užtikrinant Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų vykdymą šiame 
sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 45
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. 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;

Or. en

Pakeitimas 46
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
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T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje.

T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje; atkreipia dėmesį į dideles 
kliūtis patekti į rinką, nesąžiningą verslo 
praktiką ir nevienodas sąlygas, su 
kuriomis šiuo metu Kinijoje susiduria 
Europos įmonės; pripažįsta, kad Kinija 
vykdo naują atkaklią užsienio politiką ir 
tai, kad ji savo jungtis kreipia Vakarų 
kryptimi; pabrėžia, kad reikia vykdyti 
vieningą ES politiką Sausumos ir jūrų 
kelių iniciatyvos atžvilgiu; pabrėžia, kad 
Sausumos ir jūrų kelių iniciatyva atlieka 
esminį vaidmenį Kinijos užsienio 
politikoje ir tai, kad Sausumos ir jūrų 
kelių iniciatyva yra svarbi Kinijai siekiant 
įgyvendinti savo strateginius interesus 
užsienyje;

Or. en

Pakeitimas 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje.

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje; primygtinai ragina visas 
Europos įmones, vykdančias projektus, 
susijusius su Sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyva, skatinti išsamų patikrinimą 
žmogaus teisių srityje pagal Jungtinių 
Tautų verslo ir žmogaus teisių 
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pagrindinius principus; ragina valstybes 
nares teikti veiksmingas rekomendacijas 
ES įmonėms, kaip įvertinti faktinį ir 
galimą poveikį žmogaus teisėms, susijusį 
su Sausumos ir jūrų kelių iniciatyva;

Or. en

Pakeitimas 48
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje.

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje (bet tik tuo atveju, 
jei gerbiamos darbuotojų teisės ir 
užtikrinama aplinkos apsauga) ir vienodų 
sąlygų įmonėms transporto infrastruktūros 
plėtros su Kinija srityje; primena, kad 
reikia laikytis nuolatinės ir subalsuotos 
pozicijos, kurios reikėtų nuolat laikytis 
kalbant apie veiksmus su Kinijos valdžios 
institucijomis ir jų investicijas į ES, įspėja 
apie strateginę riziką, kuri kiltų leidus 
mūsų transporto infrastruktūrą kurti 
kitoms jėgoms, o ypač neskaidriomis 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 49
Alviina Alametsä

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje.

5. pabrėžia didesnio skaidrumo, 
tvarumo, abipusiškumo svarbą patekimo į 
rinką srityje ir vienodų sąlygų įmonėms 
transporto infrastruktūros plėtros su Azijos 
šalimis srityje, taip pat tai, kad taikant 
konkrečias paramos sąlygų priemones 
būtų užtikrinamas minėtų principų 
įgyvendinimas. Palankiai vertina šiais 
principais grindžiamą bendradarbiavimą 
įgyvendinant įvairias ES ir Azijos 
iniciatyvas, pavyzdžiui, ES ir Kinijos 
jungčių platformą, Kinijos sausumos ir 
jūrų kelių iniciatyvą, transporto koridorių 
Europa–Kaukazas–Azija ir ES ir 
Japonijos partnerystę tvarių jungčių ir 
kokybiškos infrastruktūros srityje; 

Or. en

Pakeitimas 50
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje.

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje; tikisi, kad bus 
įgyvendintas Junglumo platformos 
inicijuotas bendras tyrimas dėl tvarių 
geležinkelių transporto koridorių tarp 
Europos ir Kinijos;

Or. en
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Pakeitimas 51
Pierre Karleskind

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje.

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą ir 
palankiai vertina Komisijos veiksmus 
siekiant išnagrinėti tolesnio 
bendradarbiavimo galimybes transporto 
srityje tarp ES TEN-T tinklo ir Kinijos 
sausumos ir jūrų kelių iniciatyvos siekiant 
intensyviau vykdyti bendradarbiavimą 
šioje srityje; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų; 
pabrėžia, kad būtina sukurti visuotinį ir 
visapusišką valdymą siekiant užtikrinti 
laisvą ir sąžiningą prekybą įmonėms 
transporto infrastruktūros plėtros srityje;

Or. en

Pakeitimas 52
Sven Schulze

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje.

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, atitikties taisyklėms, 
abipusiškumo patekimo į rinką srityje, 
tarptautinių organizacijų stiprinimo bei 
taisyklių, dėl kurių jose susitarta, 
laikymosi ir vienodų sąlygų įmonėms 
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transporto infrastruktūros plėtros su Kinija 
srityje;

Or. de

Pakeitimas 53
Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje.

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
siekiant įmonėms, o ypač – MVĮ, 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją 
transporto infrastruktūros plėtros su Kinija 
srityje;

Or. ro

Pakeitimas 54
Andor Deli

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes ir sukurti sinergiją transporto 
srityje tarp išplėsto ES TEN-T tinklo ir 
Kinijos sausumos ir jūrų kelių iniciatyvos; 
pripažįsta, kad svarbu siekti didesnio 
skaidrumo, abipusiškumo patekimo į rinką 
srityje ir vienodų sąlygų įmonėms 
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su Kinija srityje. transporto infrastruktūros plėtros su Kinija 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 55
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
didesnio skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje.

5. pabrėžia ES ir Kinijos jungčių 
platformos vykdomo darbo svarbą: joje 
siekiama išnagrinėti bendradarbiavimo 
galimybes transporto srityje tarp ES TEN-
T tinklo ir Kinijos sausumos ir jūrų kelių 
iniciatyvos; pripažįsta, kad svarbu siekti 
visapusiško skaidrumo, abipusiškumo 
patekimo į rinką srityje ir vienodų sąlygų 
įmonėms transporto infrastruktūros plėtros 
su Kinija srityje;

Or. en

Pakeitimas 56
Andor Deli

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į ES išorės ir 
vystymosi politikos vaidmenį skatinant 
skaitmenines technologijas, ypač mažiau 
išsivysčiusiose šalyse, nes skaitmeninė 
infrastruktūra ir didelio pralaidumo 
tinklo linijos yra itin svarbios 
skaitmeninėms jungtims; pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti duomenų privatumą, 
asmens duomenų apsaugą ir kibernetinį 
saugumą, nes jie yra būtini veiksniai 
siekiant užtikrinti saugią ir patikimą 
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skaitmeninę aplinką;

Or. en

Pakeitimas 57
Sven Schulze

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. supranta interesą pasinaudoti 
naujais vystymosi ir gerovės ES valstybėse 
narėse būdais pritraukiant trečiųjų 
valstybių, pavyzdžiui, Kinijos, investicijas; 
ragina Komisiją stebėti, kad vystant 
didelius projektus pagal Sausumos ir jūrų 
kelių iniciatyvą būtų laikomasi ES 
investicijų, viešųjų pirkimų ir skolinimosi 
taisyklių;

Or. de

Pakeitimas 58
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primygtinai ragina Sąjungą ir jos 
valstybes nares laikytis savo 
įsipareigojimų, susijusių su jų tinklo 
dalimis, ir užtikrinti veiksmingas 
administracines procedūras, taip pat 
ragina jas spartinti administracinių 
procesų skaitmeninimą ir integruoti 
naujus standartus, grindžiamus Žaliuoju 
kursu ir būsimu reglamentu, kuriuo 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui 
(Europos klimato teisės aktu);

Or. en
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Pakeitimas 59
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad Europa turi 
suverenitetą apsaugoti savo strateginę 
infrastruktūrą nuo užsienio kontrolės; 
todėl pabrėžia, kad su tokio tipo sandoriu 
susijusios sutarčių sąlygos turi būti kuo 
skaidresnės ir jomis turi būti užtikrinta 
pagrindinių Sąjungos interesų apsauga;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją imtis priemonių 
siekiant konkrečiai užtikrinti sąžiningą ir 
skaidrią įmonių konkurenciją; 
primygtinai ragina užtikrinti, kad 
europiečiai visada turėtų didelį operatorių 
ir infrastruktūros pasirinkimą;

Or. en

Pakeitimas 61
Alviina Alametsä

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. be to, pabrėžia, kad svarbu kurti 
naujas tvaraus transporto iniciatyvas su 
strategiškai svarbiomis Azijos šalimis, 
pvz., iniciatyvas dėl geležinkelių jungčių 
tarp Europos, Vidurinės Azijos ir Indijos;

Or. en

Pakeitimas 62
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina užtikrinti visapusišką 
Budapešto–Belgrado greitojo geležinkelio 
kelio statybos sutarties skaidrumą; 
reikalauja išslaptinti ir paskelbti išsamią 
informaciją apie sutartį ir jos sudarymo 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primygtinai ragina Komisiją 
Sąjungos lygmeniu parengti struktūruotą 
investicijų planą, laikantis socialinių ir 
ekonominių bei aplinkosaugos prioritetų 
kriterijų, kuriuos iš anksto patvirtina 
Komisija ir Parlamentas; atsižvelgdamas į 
tai, primygtinai ragina Komisiją ir EIVT 
neprarasti budrumo tuo atveju, jei ES 
valstybės narės ir Azijos šalys, kurios yra 
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glaudžiai susijusios, skirtų investicijas 
remdamosi suinteresuotųjų subjektų 
patronažo tinklais;

Or. en

Pakeitimas 64
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia atokiausių Europos 
regionų, ypač tų, kurie yra arčiau Azijos, 
svarbą ir pažymi, kad jie turi didelį 
ekonominį potencialą; ragina Komisiją 
sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms 
tose teritorijose siekiant sustiprinti jų 
sujungiamumą ir paskatinti jų 
ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 65
Sven Schulze

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina greitai užbaigti traukinių 
linijos tarp ES ir Kinijos tyrimą, kuris taip 
pat apimtų naudojamų traukinių 
sąveikumo ir suderinimo tarp Europos 
geležinkelių bendrovių klausimus;

Or. de

Pakeitimas 66
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen
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Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina Komisiją priimti konkrečias 
taisykles siekiant užtikrinti, kad visi mūsų 
partneriai atsižvelgtų į europietiško 
požiūrio principus – siekį kurti tvarias, 
visapusiškas ir taisyklėmis grindžiamas 
jungtis – ir šio požiūrio laikytųsi; 
pabrėžia, kad ES ir Azija galėtų geriau 
bendradarbiauti siekdamos kurti geresnę 
reglamentavimo aplinką, geriau valdyti 
viešuosius finansus ir sutelkti vidaus 
išteklius; primygtinai ragina Komisiją 
stiprinti bendradarbiavimą su 
atitinkamomis trečiosiomis šalimis 
siekiant propaguoti šį europietišką požiūrį 
ir skatinti vienodas investavimo sąlygas; 

Or. en

Pakeitimas 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina nustatyti ekonomines 
sankcijas Europos šalių vyriausybinėms ir 
prekybos organizacijoms, kurios prisideda 
prie žmogaus teisių pažeidimų trečiosiose 
šalyse, palaikančiose glaudžius 
prekybinius santykius su Sąjunga, 
siekiant užkirsti kelią bendrininkavimui 
vykdant žmogaus teisių pažeidimus, kurie 
pagal tarptautinę teisę gali būti 
traktuojami kaip nusikaltimai 
žmoniškumui, ir atgrasyti nuo jų;

Or. en
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Pakeitimas 68
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, José 
Ramón Bauzá Díaz

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 d. pabrėžia, kad 2021–2027 m. 
daugiamete finansine programa 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; 
prašo Komisijos užtikrinti, kad šios 
investicijos atitiktų šiame komunikate 
aprašytus europietiško požiūrio principus;

Or. en

Pakeitimas 69
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. primygtinai ragina, kad vykdant 
jungčių politiką būtų mažinamas 
neigiamas išorinis poveikis, pvz., poveikis 
aplinkai ir tarša, pabrėžia, kad visoje šioje 
strategijoje būtina siekti tvarumo ir tai, 
kad ES atlieka svarbų vaidmenį 
įgyvendinant Paryžiaus klimato 
susitarimą skatindama žiedinę ekonomiką 
ir klimato kaitai atsparias investicijas;

Or. en

Pakeitimas 70
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá 



AM\1215729LT.docx 37/38 PE658.991v01-00

LT

Díaz

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. prašo Komisijos skatinti taikyti ES 
masto taisykles, pvz., ES valstybės 
pagalbos kontrolės ir viešųjų pirkimų 
taisykles; pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
abipusiškumą sudarant galimybes visiems 
partneriams dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose; prašo užtikrinti, kad viešųjų 
pirkimų procesai būtų atviri ir skaidrūs, 
kad įmonės galėtų naudotis vienodomis 
sąlygomis, neatsižvelgiant į jų kilmės šalį;

Or. en

Pakeitimas 71
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. pabrėžia, kad ES yra įsipareigojusi 
užtikrinti laivybos laisvę ir tvarų 
vandenynų ir jūrų valdymą; pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti, kad viso pasaulio 
vandenynai būtų saugūs, patikimi, švarūs 
ir tvariai valdomi; ragina ES užtikrinti, 
kad mūsų partneriai Azijoje pereitų prie 
tvarios mėlynosios ekonomikos, kurioje 
būtų saugoma biologinė įvairovė ir 
aplinka; 

Or. en
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5h. pabrėžia, kad duomenų saugumas 
yra labai svarbus veiksnys, nes asmenų ir 
prekių judumas labai priklauso nuo 
duomenų perdavimo; primygtinai 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. 

Or. en


