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Poprawka 1
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Motyw A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że duże 
podmioty dostrzegły w ostatnich latach 
potencjał w zakresie połączeń 
transportowych i przejęły inicjatywę w 
dążeniu do strategicznego rozwoju 
globalnej infrastruktury; mając na 
uwadze, że na szczeblu UE pierwszy krok 
został wykonany jesienią 2018 r. wraz z 
przyjęciem strategii UE dotyczącej 
łączenia Europy i Azji;

Or. en

Poprawka 2
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Motyw B (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że współczesny 
transport staje się coraz bardziej 
multimodalny i pojawiają się nowe 
możliwości poprawy i dalszego rozwoju 
sieci transportowych łączących UE i Azję, 
w szczególności w sektorach kolejowym i 
morskim;

Or. en

Poprawka 3
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Motyw C (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 pokazał, iż ciągłość 
transportu z Azją ma zasadnicze znaczenie 
dla zagwarantowania łańcucha dostaw 
wszystkich rodzajów towarów w okresie 
pandemii;

Or. en

Poprawka 4
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projekt opinii
Motyw D (nowy)

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze europejskie cele 
transformacji ekologicznej, należy zwrócić 
uwagę na emisje gazów cieplarnianych 
pochodzące z połączeń między UE a Azją; 
zważywszy na duże ilości przewożonych 
towarów, stosowanie odpowiednich 
rodzajów transportu może mieć znaczący 
wpływ na te emisje; droga lądowa, która 
jest najbardziej wydajna, musi się 
rozwijać; należy zwrócić uwagę na 
przejście na transport wykorzystujący 
alternatywne źródła energii (energię 
elektryczną, wodór);

Or. fr

Poprawka 5
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projekt opinii
Motyw E (nowy)

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że połączenia 
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między UE a Azją nie mają sobie równych 
na świecie pod względem ilości 
przewożonych towarów i pokonywanych 
odległości, należy wziąć pod uwagę 
różnorodność i stabilność przemierzanych 
terytoriów, aby zagwarantować 
bezpieczeństwo i ochronę przewozów 
niezależnie od rodzaju transportu;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją 
poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego 
gwarantującego, że UE będzie mogła 
ustanawiać przepisy dotyczące połączeń 
transportowych, przy jednoczesnym 
promowaniu zasad UE, takich jak 
przejrzystość, dobre rządy i zrównoważony 
rozwój;

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją w 
oparciu o konkretne propozycje polityczne 
i inicjatywy mające na celu poprawę 
połączeń między Europą a Azją poprzez 
zapewnienie skutecznego mechanizmu 
zarządzania politycznego opartego na 
wspólnie uzgodnionych zasadach i 
normach gwarantujących wolny i 
sprawiedliwy handel, dzięki czemu UE 
będzie mogła ustanawiać przepisy 
dotyczące połączeń transportowych, przy 
jednoczesnym promowaniu zasad UE, 
takich jak przejrzystość, dobre rządy i 
zrównoważony rozwój; w związku z tym 
UE powinna nadal promować otwarte i 
przejrzyste procedury udzielania 
zamówień publicznych, w których 
wszystkie przedsiębiorstwa powinny mieć 
równe szanse, niezależnie od ich 
narodowości;

Or. en
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Poprawka 7
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją 
poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego 
gwarantującego, że UE będzie mogła 
ustanawiać przepisy dotyczące połączeń 
transportowych, przy jednoczesnym 
promowaniu zasad UE, takich jak 
przejrzystość, dobre rządy i zrównoważony 
rozwój;

1. zauważa, że Azja jest największym 
partnerem handlowym UE, a zatem 
łączność między UE a Azją ma znaczenie 
zarówno gospodarcze, jak i geopolityczne; 
wzywa w związku z tym Komisję i 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) do zapewnienia właściwego 
wdrożenia strategii łączności między UE a 
Azją poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego i 
przeznaczenie odpowiednich środków 
finansowych na projekty związane z 
łącznością w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF), dzięki 
czemu UE będzie mogła ustanawiać 
przepisy dotyczące połączeń 
transportowych, przy jednoczesnym 
promowaniu zasad UE, takich jak 
przejrzystość, dobre rządy i zrównoważony 
rozwój;

Or. en

Poprawka 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją 
poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego 
gwarantującego, że UE będzie mogła 
ustanawiać przepisy dotyczące połączeń 

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją 
poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego 
gwarantującego, że UE będzie mogła 
ustanawiać przepisy dotyczące połączeń 
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transportowych, przy jednoczesnym 
promowaniu zasad UE, takich jak 
przejrzystość, dobre rządy i zrównoważony 
rozwój;

transportowych, przy jednoczesnym 
promowaniu zasad UE, takich jak 
przejrzystość, rozliczalność, dobre rządy i 
zrównoważony rozwój; uważa, że łączność 
transportowa i infrastrukturalna w formie 
euroazjatyckich mostów lądowych, 
korytarzy transportowych, szlaków 
morskich i połączeń kolejowych idzie w 
parze z promowaniem wymiany 
międzyludzkiej, koordynacji polityki, 
handlu i przepływów kapitału;

Or. en

Poprawka 9
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją 
poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego 
gwarantującego, że UE będzie mogła 
ustanawiać przepisy dotyczące połączeń 
transportowych, przy jednoczesnym 
promowaniu zasad UE, takich jak 
przejrzystość, dobre rządy i zrównoważony 
rozwój;

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją 
poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego 
gwarantującego, że UE będzie mogła 
ustanawiać przepisy dotyczące połączeń 
transportowych, przy jednoczesnym 
promowaniu zasad UE, takich jak 
przejrzystość, dobre rządy i zrównoważony 
rozwój; w pełni uznaje szczególną rolę 
Chin jako systemowego rywala Unii 
Europejskiej i światowej potęgi 
promującej alternatywne modele 
zarządzania, a także rolę projektów 
infrastrukturalnych będących centralnym 
elementem długoterminowej strategii 
polityki zagranicznej Chin;

Or. en
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Poprawka 10
Alviina Alametsä

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją 
poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego 
gwarantującego, że UE będzie mogła 
ustanawiać przepisy dotyczące połączeń 
transportowych, przy jednoczesnym 
promowaniu zasad UE, takich jak 
przejrzystość, dobre rządy i zrównoważony 
rozwój;

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją 
poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego 
mającego na celu wspieranie UE jako 
podmiotu ustanawiającego przepisy 
dotyczące połączeń transportowych oparte 
na przejrzystości, równych warunkach 
działania, dobrych rządach i 
zrównoważonym rozwoju oraz kładące 
większy nacisk na łagodzenie zmiany 
klimatu, co przyczyni się do realizacji 
celów określonych w porozumieniu 
paryskim;

Or. en

Poprawka 11
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją 
poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego 
gwarantującego, że UE będzie mogła 
ustanawiać przepisy dotyczące połączeń 
transportowych, przy jednoczesnym 
promowaniu zasad UE, takich jak 
przejrzystość, dobre rządy i zrównoważony 

1. wzywa Komisję i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
strategii łączności między UE a Azją 
poprzez zapewnienie skutecznego 
mechanizmu zarządzania politycznego 
gwarantującego, że UE będzie mogła 
ustanawiać przepisy dotyczące połączeń 
transportowych i być partnerem w tej 
dziedzinie, przy jednoczesnym 
promowaniu zasad UE, takich jak 
przejrzystość, dobre rządy, zrównoważony 
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rozwój; rozwój, demokracja i poszanowanie praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 12
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu strategii UE dotyczącej łączenia 
Europy i Azji z uwzględnieniem zmian 
geopolitycznych, które zaszły od czasu jej 
przyjęcia, oraz faktu, że pandemia 
COVID-19 poważnie wpłynęła na 
łączność na świecie; podkreśla, że UE 
musi dostosować swoją obecność 
geopolityczną i planowanie strategiczne 
do obecnych wyzwań w ciągle 
zmieniającym się zglobalizowanym 
świecie;

Or. en

Poprawka 13
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje znaczenie wniosków 
wyciągniętych z pandemii COVID-19 i w 
związku z tym uznaje znaczenie 
skoordynowanego przywrócenia 
transgranicznych przepływów towarów w 
celu zagwarantowania, że globalne szlaki 
transportowe i łańcuchy dostaw pozostaną 
otwarte i bezpieczne;
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Or. en

Poprawka 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że łączność może 
zostać ustanowiona jedynie za zgodą 
państw, przez które poruszają się środki 
transportu i przebiega infrastruktura 
transportowa lub w których znajduje się 
stacja końcowa;

Or. en

Poprawka 15
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla znaczenie harmonizacji 
międzynarodowych przepisów oraz norm 
technicznych i bezpieczeństwa 
dotyczących łączności w dążeniu do 
zapewnienia wydajnego, sprawiedliwego i 
sprawnego przepływu osób, towarów, 
usług i kapitału oraz w celu umożliwienia 
interoperacyjności sieci i handlu 
transgranicznego; wzywa Komisję do 
promowania transformacji cyfrowej i 
uproszczenia formalności 
administracyjnych w celu przyspieszenia 
formalności celnych;

Or. en
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Poprawka 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że Unia ma szansę na 
przedstawienie własnego atrakcyjnego 
systemu handlu i inwestycji, zachęcając 
kraje Eurazji do utrzymania otwartej 
gospodarki i równych warunków 
działania dla wszystkich podmiotów 
zagranicznych;

Or. en

Poprawka 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. uważa, że celem strategii UE 
dotyczącej łączenia Europy i Azji jest 
zapewnienie, aby kraje, które mają 
znaczenie dla łączności Unii, 
zdywersyfikowały swoje strategie łączności 
z uwzględnieniem Unii Europejskiej i 
innych dużych krajów; uważa, że łączność 
nie powinna prowadzić do dominacji za 
pomocą innych środków;

Or. en

Poprawka 18
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji;

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji; zwraca 
uwagę jednak, że ta globalna inicjatywa 
oparta na połączeniach między sieciami 
transportowymi nie może stać się 
czynnikiem pogłębiającym dysproporcje 
gospodarcze między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi 
wynikające z ich położenia 
geograficznego na jednym pasie i jednym 
szlaku między UE a Azją; podkreśla w 
związku z tym konieczność, również w 
celu ochrony MŚP działających w 
państwach członkowskich i prowadzących 
wymianę handlową lub transportową z 
Azją, aby ta globalna inicjatywa 
obejmowała zabezpieczenia i 
nieprzekraczalne granice w dziedzinie 
ochrony pracowników w UE i walki z 
nieuczciwą konkurencją ze strony państw 
trzecich;

Or. fr

Poprawka 19
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 

2. mając na uwadze, że plan 
gospodarczo-inwestycyjny Unii 
Europejskiej dla regionu Bałkanów 
Zachodnich ma być postrzegany jako 
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Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji;

kluczowy element strategii UE dotyczącej 
łączenia Europy i Azji oraz że region 
Bałkanów Zachodnich – ze względu na 
swoje położenie geograficzne – odgrywa 
ważną rolę w łączności UE z Azją; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego; wzywa Komisję do 
rozważenia możliwości powołania 
specjalnego koordynatora ds. TEN-T dla 
krajów objętych procesem rozszerzenia i 
będących członkami Partnerstwa 
Wschodniego; podkreśla, że podczas 
trwającej procedury przeglądu polityki 
dotyczącej TEN-T Komisja powinna 
zwrócić należytą uwagę na jej wymiar 
zewnętrzny, w tym na powiązanie z 
kompleksową inicjatywą transportową w 
celu znalezienia synergii między 
rozszerzoną TEN-T a strategicznymi 
sieciami w Azji;

Or. en

Poprawka 20
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji;

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji; wzywa 
niemniej jednak do zachowania czujności 
w odniesieniu do wykorzystywania 
unijnych środków na finansowanie 
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infrastruktury, na budowę której 
zamówienia mogą być udzielane 
przedsiębiorstwom z państw trzecich, 
podczas gdy zamówienia publiczne w tych 
państwach nie są dostępne dla ich 
europejskich odpowiedników;

Or. fr

Poprawka 21
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji;

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji; podkreśla 
znaczenie sprawnego finansowania 
projektów, które poza tym zapewniają 
zrównoważenie środowiskowe i 
ekonomiczne oraz zrównoważony rozwój 
społeczny, a także tworzą rzeczywistą 
wartość dodaną;

Or. de

Poprawka 22
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
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rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji;

rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej, efektywnej 
i zrównoważonej inicjatywy transportowej 
w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji, tak aby 
zapewnić dobre połączenia również z 
regionami oddalonymi;

Or. ro

Poprawka 23
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji;

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji; podkreśla 
konieczność stosowania uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym procedur, 
zasad, porozumień i norm technicznych;

Or. de

Poprawka 24
Alviina Alametsä

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
rozszerzanie transeuropejskiej sieci 
transportowej UE (TEN-T) na Bałkanach 
Zachodnich i w krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przeglądu TEN-
T i jej wymiaru zewnętrznego, a także do 
przedstawienia kompleksowej inicjatywy 
transportowej w celu połączenia TEN-T ze 
strategicznymi sieciami w Azji;

2. popiera trwające rozszerzanie 
transeuropejskiej sieci transportowej UE 
(TEN-T) w sposób ściśle przestrzegający 
zasady znajdowania zrównoważonych 
rozwiązań dla połączeń transportowych na 
Bałkanach Zachodnich i w krajach 
Partnerstwa Wschodniego oraz wzywa 
Komisję do ścisłego monitorowania i 
koordynowania działań państw na rzecz 
realizacji istniejących planów rozszerzenia 
TEN-T, jej strategicznego charakteru i 
wymiaru zewnętrznego;

Or. en

Poprawka 25
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zdecydowanie zachęca do przyjęcia 
skoordynowanego globalnego podejścia 
poprzez ścisłą współpracę z państwami 
trzecimi zmierzającą do przywrócenia i 
utrzymania łączności, odpornej 
infrastruktury i branży transportowej jako 
wsparcia dla globalnego łańcucha 
dostaw;

Or. en

Poprawka 26
Alviina Alametsä

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję, by z pomocą ERA 
(Agencji Kolejowej Unii Europejskiej) 
wspierała euroazjatycki transport 
kolejowy poprzez harmonizację 
istniejących różnic w przepisach 
prawnych dotyczących euroazjatyckiego 
transportu kolejowego;

Or. en

Poprawka 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że sieć TEN-T powinna 
posiadać zadowalające połączenia 
transgraniczne z krajami sąsiadującymi, a 
także obejmować perspektywę 
eurazjatycką oraz obsługę długich 
pociągów;

Or. en

Poprawka 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że Komisja powinna 
opracować kompleksowy plan 
optymalizacji przesunięcia 
międzygałęziowego na szczeblu Unii, z 
uwzględnieniem Zielonego Ładu i 
konieczności połączenia Unii zarówno z 
Azją, jak i z Afryką;
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Or. en

Poprawka 29
Alviina Alametsä

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do 
zaproponowania możliwości 
współfinansowania przez UE instalacji i 
modernizacji terminali przeładunkowych 
w celu zwiększenia przepustowości 
istniejących transeuroazjatyckich 
korytarzy kolejowych;

Or. en

Poprawka 30
Alviina Alametsä

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję do wykorzystania 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
bezpieczeństwa transportu kolejowego 
towarów niebezpiecznych i dopilnowania, 
by w szczególności władze chińskie 
potwierdziły otwarcie połączeń kolejowych 
między Chinami a UE dla transportu 
towarów niebezpiecznych z zachowaniem 
środków bezpieczeństwa i przestrzeganiem 
odpowiednich wytycznych zgodnie z 
opracowanym przez OTIF załącznikiem 2 
do umowy SMGS;

Or. en
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Poprawka 31
Alviina Alametsä

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie toczących się 
negocjacji w sprawie kompleksowych 
umów o transporcie lotniczym z krajami 
partnerskimi w Azji; wzywa w 
szczególności do szybkiego zawarcia 
porozumienia między UE a 
Stowarzyszeniem Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej (ASEAN), które 
ma doprowadzić do stworzenia połączenia 
dla ponad miliarda obywateli; podkreśla 
znaczenie wspierania przez UE krajów 
azjatyckich w łagodzeniu wpływu 
lotnictwa cywilnego na zmianę klimatu;

3. podkreśla znaczenie toczących się 
negocjacji w sprawie kompleksowych 
umów o transporcie lotniczym z krajami 
partnerskimi w Azji; podkreśla znaczenie 
przywództwa UE w łagodzeniu wpływu 
lotnictwa cywilnego na zmianę klimatu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie toczących się 
negocjacji w sprawie kompleksowych 
umów o transporcie lotniczym z krajami 
partnerskimi w Azji; wzywa w 
szczególności do szybkiego zawarcia 
porozumienia między UE a 
Stowarzyszeniem Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej (ASEAN), które 
ma doprowadzić do stworzenia połączenia 
dla ponad miliarda obywateli; podkreśla 
znaczenie wspierania przez UE krajów 
azjatyckich w łagodzeniu wpływu 
lotnictwa cywilnego na zmianę klimatu;

3. podkreśla znaczenie toczących się 
negocjacji w sprawie kompleksowych 
umów o transporcie lotniczym z krajami 
partnerskimi w Azji, przy 
zagwarantowaniu, że umowy te będą 
uwzględniać kwestie związane ze zmianą 
klimatu; wzywa w szczególności do 
szybkiego zawarcia porozumienia między 
UE a Stowarzyszeniem Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej (ASEAN), które 
ma doprowadzić do stworzenia połączenia 
dla ponad miliarda obywateli; podkreśla 
znaczenie wspierania przez UE krajów 
azjatyckich w łagodzeniu wpływu 
lotnictwa cywilnego na zmianę klimatu; 
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podkreśla, że przyszłość lotnictwa opiera 
się na zrównoważonym paliwie lotniczym;

Or. en

Poprawka 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie toczących się 
negocjacji w sprawie kompleksowych 
umów o transporcie lotniczym z krajami 
partnerskimi w Azji; wzywa w 
szczególności do szybkiego zawarcia 
porozumienia między UE a 
Stowarzyszeniem Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej (ASEAN), które 
ma doprowadzić do stworzenia połączenia 
dla ponad miliarda obywateli; podkreśla 
znaczenie wspierania przez UE krajów 
azjatyckich w łagodzeniu wpływu 
lotnictwa cywilnego na zmianę klimatu;

3. podkreśla znaczenie toczących się 
negocjacji w sprawie kompleksowych 
umów o transporcie lotniczym z krajami 
partnerskimi w Azji, które to negocjacje 
zakończą wszelkie nadal obowiązujące 
umowy dwustronne ograniczające wolną 
konkurencję i swobodny przepływ; wzywa 
w szczególności do szybkiego zawarcia 
porozumienia między UE a 
Stowarzyszeniem Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej (ASEAN), które 
ma doprowadzić do stworzenia połączenia 
dla ponad miliarda obywateli; podkreśla 
znaczenie wspierania przez UE krajów 
azjatyckich w łagodzeniu wpływu 
lotnictwa cywilnego na zmianę klimatu;

Or. en

Poprawka 34
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina Komisji o niezwykle 
negatywnym wpływie transportu 
lotniczego na zmianę klimatu; podkreśla, 
że jedynie ograniczenie ruchu lotniczego 
może zmniejszyć wpływ lotnictwa 
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cywilnego na zmianę klimatu; 
przypomina, że przewidywane 
porozumienie między UE a 
Stowarzyszeniem Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej (ASEAN) nie 
powinno skutkować nieuczciwą 
konkurencją między liniami lotniczymi 
ani deregulacją, lecz raczej powinno 
koncentrować się na ochronie praw 
pracowników transportu lotniczego;

Or. en

Poprawka 35
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że wzajemne 
przyznawanie prawa przelotu przyczynia 
się do płynności handlu 
międzynarodowego; ma wątpliwości co do 
(nieodpłatnej) wolności przelotu nad 
wschodnią częścią Federacji Rosyjskiej;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
postępów w jej inicjatywach w zakresie 
transportu morskiego w celu digitalizacji i 
uproszczenia formalności 
administracyjnych oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa morskiego w portach 
azjatyckich za pośrednictwem 

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
postępów w jej inicjatywach w zakresie 
transportu morskiego w celu digitalizacji i 
uproszczenia formalności 
administracyjnych oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa morskiego w portach 
azjatyckich za pośrednictwem 
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Międzynarodowej Organizacji Morskiej i 
umów o transporcie morskim;

Międzynarodowej Organizacji Morskiej i 
umów o transporcie morskim; wzywa 
ponadto Komisję do promowania 
stosowania paliw alternatywnych w 
europejskich i azjatyckich portach; 
podkreśla znaczenie dalszej współpracy z 
państwami trzecimi w Azji poprzez 
odpowiednie umowy o transporcie 
morskim, które pomogłyby uregulować i 
ułatwić ruch morski oraz zwiększyć jego 
zrównoważony charakter;

Or. en

Poprawka 37
Alviina Alametsä

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
postępów w jej inicjatywach w zakresie 
transportu morskiego w celu digitalizacji i 
uproszczenia formalności 
administracyjnych oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa morskiego w portach 
azjatyckich za pośrednictwem 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej i 
umów o transporcie morskim;

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
postępów w jej inicjatywach w zakresie 
transportu morskiego oraz do włączenia 
wszystkich przychodzących, wychodzących 
i realizowanych wewnątrz EOG operacji 
żeglugi morskiej oraz emisji ze statków 
zacumowanych w portach UE do systemu 
handlu emisjami; wzywa ponadto do 
digitalizacji i uproszczenia formalności 
administracyjnych oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa morskiego w portach 
azjatyckich za pośrednictwem 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej i 
umów o transporcie morskim;

Or. en

Poprawka 38
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
postępów w jej inicjatywach w zakresie 
transportu morskiego w celu digitalizacji i 
uproszczenia formalności 
administracyjnych oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa morskiego w portach 
azjatyckich za pośrednictwem 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej i 
umów o transporcie morskim;

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
postępów w jej inicjatywach w zakresie 
transportu morskiego w celu digitalizacji i 
uproszczenia formalności 
administracyjnych z myślą o zwiększeniu 
przepływów transportowych w tym 
sektorze oraz w celu zwiększenia ochrony 
na morzu i bezpieczeństwa morskiego w 
portach azjatyckich za pośrednictwem 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej i 
umów o transporcie morskim;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie połączeń 
kolejowych i ich przyszłą rolę w 
kontekście perspektyw inwestycyjnych; 
zwraca uwagę na konieczność 
zapewnienia jednolitego systemu 
prawnego regulującego kolejowe 
przewozy towarowe na całym kontynencie 
euroazjatyckim, a także konieczność 
rozszerzenia zakresu stosowania unijnych 
specyfikacji technicznych i tworzenia 
nowych perspektyw gospodarczych 
poprzez otwieranie rynków i wspieranie 
możliwości inwestycyjnych; 

Or. en

Poprawka 40
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na dramatyczną 
sytuację marynarzy pozostających na 
morzu podczas wybuchu pandemii 
COVID-19 ze względu na brak współpracy 
w trakcie jej trwania, w wyniku czego 
pracownicy zmuszeni byli przebywać za 
granicą przez wiele miesięcy; wzywa 
Komisję do wzmocnienia prawnej i 
faktycznej ochrony pracowników żeglugi 
morskiej;

Or. en

Poprawka 41
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. dostrzega, że transport kolejowy 
może przyczynić się do dalszej 
dywersyfikacji rodzajów transportu w 
regionie euroazjatyckim; wzywa w 
związku z tym Komisję do zwiększenia 
wysiłków zmierzających do ujednolicenia 
ram prawnych dotyczących przewozu 
towarów kolejami w ramach EKG ONZ1a;
__________________
1a Europejska Komisja Gospodarcza ONZ.

Or. en

Poprawka 42
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża ubolewanie, że napięcia 
polityczne lub piractwo na niektórych 
wodach międzynarodowych zagrażają 
swobodzie żeglugi na szlakach 
międzynarodowych;

Or. fr

Poprawka 43
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że strategia UE 
dotycząca łączenia Europy i Azji musi w 
pełni respektować zasadę wzajemności, 
dostępu do rynku, otwartości i uczciwej 
konkurencji na równych warunkach.

Or. en

Poprawka 44
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że strategia łączności 
musi zobowiązywać przewoźników z Azji 
do przestrzegania przepisów Unii w 
sektorze transportu drogowego; apeluje o 
współpracę między Komisją a państwami 
członkowskimi w egzekwowaniu unijnych 
i krajowych przepisów w tym sektorze;

Or. en
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Poprawka 45
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do określenia i stosowania 
minimalnego zestawu norm w dziedzinie 
środowiska, zdrowia i praw pasażerów 
jako integralnej części strategii UE 
dotyczącej łączenia Europy i Azji, aby 
zagwarantować pozycję Unii jako 
podmiotu wyznaczającego normy;

Or. en

Poprawka 46
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami; 
zwraca uwagę na poważne przeszkody w 
dostępie do rynku, nieuczciwe praktyki 
biznesowe i nierówne warunki działania, 
jakich doświadczają obecnie europejskie 
przedsiębiorstwa w Chinach; zauważa 
nowy asertywny charakter chińskiej 
polityki zagranicznej i ukierunkowanie 
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chińskiej łączności na zachód; podkreśla 
potrzebę prowadzenia wspólnej polityki 
UE wobec inicjatywy „Jeden pas i jeden 
szlak”; podkreśla rolę inicjatywy „Jeden 
pas i jeden szlak” będącej centralnym 
elementem polityki zagranicznej Chin 
oraz rolę tej inicjatywy w realizacji 
chińskich interesów strategicznych za 
granicą;

Or. en

Poprawka 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami; 
wzywa wszystkie przedsiębiorstwa 
europejskie zaangażowane w projekty 
związane z inicjatywą „Jeden pas i jeden 
szlak” do promowania należytej 
staranności w dziedzinie praw człowieka w 
ramach Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia europejskim 
przedsiębiorstwom skutecznych 
wytycznych dotyczących sposobu oceny 
rzeczywistego i potencjalnego wpływu 
inicjatywy „Jeden pas i jeden szlak” na 
prawa człowieka;

Or. en



PE658.991v01-00 28/41 AM\1215729PL.docx

PL

Poprawka 48
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku – 
wyłącznie w przypadku przestrzegania 
praw pracowniczych i ochrony środowiska 
– oraz równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami; 
przypomina, że wobec władz chińskich i 
ich inwestycji w UE należy prezentować 
niezmienne i wyważone stanowisko; 
ostrzega przed strategicznym zagrożeniem, 
jakim jest pozwolenie na budowę naszej 
infrastruktury transportowej przez inne 
mocarstwa, zwłaszcza w nieprzejrzystych 
warunkach;

Or. en

Poprawka 49
Alviina Alametsä

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 

5. podkreśla znaczenie większej 
przejrzystości, zrównoważoności, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
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pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

infrastruktury transportowej z państwami 
azjatyckimi, a także znaczenie 
egzekwowania tych zasad za pomocą 
konkretnych środków warunkowości; z 
zadowoleniem przyjmuje opartą na tych 
zasadach współpracę między różnymi 
inicjatywami unijnymi i azjatyckimi, 
takimi jak platforma łączności UE–Chiny, 
chińska inicjatywa „Jeden pas i jeden 
szlak”, korytarz transportowy Europa-
Kaukaz-Azja (TRACECA) oraz 
partnerstwo UE–Japonia na rzecz 
zrównoważonej łączności i infrastruktury 
wysokiej jakości. 

Or. en

Poprawka 50
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami; 
oczekuje na wspólne badanie dotyczące 
zrównoważonych korytarzy transportu 
kolejowego między Europą a Chinami, 
które ma zostać przeprowadzane w 
ramach platformy łączności;

Or. en
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Poprawka 51
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny i z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji 
na rzecz zbadania dalszych możliwości 
współpracy transportowej za sprawą 
rozszerzenia połączeń między unijną siecią 
TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden pas i 
jeden szlak”; uznaje znaczenie działania na 
rzecz większej przejrzystości, wzajemności 
w dostępie do rynku i równych warunków 
działania; podkreśla konieczność 
globalnego i kompleksowego zarządzania 
w celu zapewnienia wolnego i 
sprawiedliwego handlu dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej;

Or. en

Poprawka 52
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
opierania się na zasadach, wzajemności w 
dostępie do rynku, wzmocnienia 
organizacji międzynarodowych i 
przestrzegania uzgodnionych w nich 
zasad oraz równych warunków działania 
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dla przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

Or. de

Poprawka 53
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania w celu 
zapewnienia uczciwej konkurencji dla 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, w 
dziedzinie rozwoju infrastruktury 
transportowej z Chinami.

Or. ro

Poprawka 54
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy i znalezienia synergii w 
dziedzinie transportu między rozszerzoną 
unijną siecią TEN-T a chińską inicjatywą 
„Jeden pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
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równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

Or. en

Poprawka 55
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
działania na rzecz większej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

5. podkreśla znaczenie bieżących prac 
platformy łączności UE-Chiny w jej 
wysiłkach na rzecz zbadania możliwości 
współpracy transportowej między unijną 
siecią TEN-T a chińską inicjatywą „Jeden 
pas i jeden szlak”; uznaje znaczenie 
osiągnięcia pełnej przejrzystości, 
wzajemności w dostępie do rynku i 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju 
infrastruktury transportowej z Chinami.

Or. en

Poprawka 56
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na rolę unijnej 
polityki zewnętrznej i rozwojowej w 
promowaniu technologii cyfrowych, 
zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych, 
ponieważ infrastruktura cyfrowa i linie 
sieci o dużej przepustowości mają 
kluczowe znaczenie dla łączności 
cyfrowej; podkreśla, że należy zapewnić 
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prywatność danych, ochronę danych 
osobowych i cyberbezpieczeństwo, 
ponieważ są one niezbędne dla 
bezpiecznego i chronionego środowiska 
cyfrowego;

Or. en

Poprawka 57
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. dostrzega zainteresowanie 
alternatywnymi drogami w kierunku 
rozwoju i dobrobytu w państwach 
członkowskich UE w oparciu o inwestycje 
ze strony państw trzecich, jak na przykład 
Chin; wzywa Komisję do przestrzegania 
unijnych zasad dotyczących 
inwestowania, przetargów i zadłużenia w 
związku z dużymi projektami w ramach 
koncepcji „Jeden pas i jeden szlak”;

Or. de

Poprawka 58
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Unię i państwa 
członkowskie, by wypełniły zobowiązania 
dotyczące ich części sieci i zapewniły 
skuteczne procedury administracyjne, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych 
oraz włączenia nowych norm opartych na 
Zielonym Ładzie i przyszłym 
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rozporządzeniu w sprawie osiągnięcia 
neutralności klimatycznej (Europejskie 
prawo o klimacie);

Or. en

Poprawka 59
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że konieczność 
ochrony strategicznej infrastruktury 
Europy przed przejęciami dokonywanymi 
przez podmioty zagraniczne jest kwestią 
suwerenności; podkreśla w związku z tym, 
że klauzule umowne dotyczące tego 
rodzaju działań muszą być możliwie jak 
najbardziej przejrzyste i zapewniać 
ochronę podstawowych interesów Unii.

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca Komisję do podjęcia 
działań zmierzających do rzeczywistego 
zapewnienia uczciwej i przejrzystej 
konkurencji między przedsiębiorstwami; 
wzywa do zagwarantowania 
Europejczykom stałego dostępu do 
szerokiego wyboru operatorów i usług;

Or. en
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Poprawka 61
Alviina Alametsä

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla ponadto znaczenie 
podejmowania z ważnymi strategicznie 
krajami azjatyckimi nowych, 
zrównoważonych inicjatyw w dziedzinie 
transportu, takich jak wspieranie połączeń 
kolejowych między Europą, Azją 
Środkową i Indiami.

Or. en

Poprawka 62
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do zapewnienia pełnej 
przejrzystości umowy o budowę linii kolei 
dużych prędkości między Budapesztem a 
Belgradem; domaga się odtajnienia i 
opublikowania szczegółów dotyczących 
umowy i warunków udzielenia 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję do opracowania 
usystematyzowanego planu 
inwestycyjnego na szczeblu Unii, zgodnie 
z priorytetowymi kryteriami społeczno-
gospodarczymi i środowiskowymi, 
zatwierdzonymi z wyprzedzeniem przez 
Komisję i Parlament; wzywa w związku z 
tym Komisję i ESDZ do zachowania 
czujności w przypadku, gdy państwa 
członkowskie UE i państwa azjatyckie, 
które mają zostać połączone, dokonują 
inwestycji w oparciu o sieci objęte 
patronatem podmiotów politycznych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla znaczenie europejskich 
regionów najbardziej oddalonych, 
zwłaszcza tych położonych bliżej Azji, i 
podkreśla ich potencjał gospodarczy; 
zachęca Komisję do ułatwiania inwestycji 
na tych obszarach w celu wzmocnienia 
ich łączności i pobudzenia ich 
gospodarek;

Or. en

Poprawka 65
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje o szybkie ukończenie 
analizy dotyczącej poprowadzenia trasy 
kolejowej między UE i Chinami, która 
obejmie również interoperacyjność 
używanych pociągów oraz porozumienie 
między europejskimi spółkami 
kolejowymi;

Or. de

Poprawka 66
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zachęca Komisję do przyjęcia 
szczegółowych przepisów dla 
zagwarantowania, aby zasady 
europejskiego stylu działania – tj. 
zrównoważona, kompleksowa i oparta na 
zasadach łączność – były brane pod 
uwagę i przestrzegane przez wszystkich 
naszych partnerów; podkreśla, że UE i 
Azja mogłyby lepiej współpracować w celu 
poprawy otoczenia regulacyjnego, 
zarządzania finansami publicznymi i 
mobilizacji zasobów krajowych; wzywa 
Komisję do zacieśnienia współpracy z 
odpowiednimi państwami trzecimi z myślą 
o promowaniu tego europejskiego stylu 
działania i równych szans w obszarze 
inwestycji; 

Or. en

Poprawka 67
Carles Puigdemont i Casamajó
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Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa do nałożenia sankcji 
gospodarczych na europejskie organizacje 
rządowe i handlowe biorące udział w 
łamaniu praw człowieka i nadużyciach 
popełnianych w państwach trzecich 
mających silne powiązania handlowe z 
Unią, aby zapobiegać współudziałowi w 
naruszeniach praw człowieka, które mogą 
stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości na 
mocy prawa międzynarodowego, i 
zniechęcać do ich popełniania;

Or. en

Poprawka 68
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, José 
Ramón Bauzá Díaz

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla, że wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 mają 
zachęcać do inwestowania w łączność za 
pomocą takich narzędzi jak ramy 
inwestycyjne dla działań zewnętrznych lub 
geograficzne instrumenty inwestycyjne, 
na przykład sąsiedzki fundusz 
inwestycyjny, Instrument Inwestycyjny dla 
Azji Środkowej (IFCA) czy Instrument 
inwestycyjny dla Azji (AIF); zwraca się do 
Komisji o dopilnowanie, aby inwestycje te 
były zgodne z zasadami europejskiego 
stylu działania opisanymi w niniejszym 
komunikacie;

Or. en
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Poprawka 69
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. nalega, by polityka w dziedzinie 
łączności ograniczała negatywne skutki 
zewnętrzne, takie jak wpływ na 
środowisko i zanieczyszczenie; podkreśla 
znaczenie zrównoważonego charakteru 
wszystkich elementów tej strategii, a także 
rolę UE we wdrażaniu porozumienia 
klimatycznego z Paryża poprzez 
wspieranie gospodarki o obiegu 
zamkniętym i inwestycji odpornych na 
zmianę klimatu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. zwraca się do Komisji o 
promowanie ogólnounijnych przepisów, 
takich jak unijne przepisy dotyczące 
kontroli pomocy państwa i zamówień 
publicznych; podkreśla potrzebę 
zapewnienia wzajemności w dostępie do 
zamówień publicznych dla wszystkich 
partnerów; wzywa do zagwarantowania 
otwartości i przejrzystości procesów 
zamówień publicznych, tak aby 
przedsiębiorstwa mogły korzystać z 
równych szans, niezależnie od ich 
narodowości;

Or. en
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Poprawka 71
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. podkreśla, że UE angażuje się w 
działania na rzecz swobody żeglugi i 
zrównoważonego zarządzania oceanami i 
morzami; podkreśla znaczenie 
bezpiecznych, chronionych, czystych i 
zrównoważonych oceanów na całym 
świecie; zachęca UE do zadbania o to, by 
nasi azjatyccy partnerzy przeszli na 
zrównoważoną niebieską gospodarkę, w 
której szanuje się różnorodność 
biologiczną i środowisko naturalne; 

Or. en

Poprawka 72
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, José Ramón Bauzá Díaz

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5h. podkreśla znaczenie 
bezpieczeństwa danych, ponieważ 
mobilność osób i towarów w dużym 
stopniu zależy od transferu danych; 
wzywa do zapewnienia odpowiedniej 
ochrony i odpowiedniego 
cyberbezpieczeństwa przy zarządzaniu 
tymi przepływami; przypomina, że 
wyzwania te nie mogą być podejmowane 
wyłącznie w ramach polityki krajowej; 
zachęca zatem UE do nawiązania 
współpracy z azjatyckimi krajami 
partnerskimi na rzecz zwiększenia 
bezpieczeństwa i ochrony połączeń 
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transportowych z Azją; 

Or. en


