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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. felhívja a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy biztosítsák az 
Európa és Ázsia közötti összeköttetésekre vonatkozó stratégia megfelelő végrehajtását 
azáltal, hogy olyan hatékony politikai kormányzási mechanizmust biztosítanak, amely 
az EU-t szabályalkotóvá teheti a közlekedési összeköttetések terén, miközben 
előmozdítják az olyan uniós elveket, mint az átláthatóság, a jó kormányzás és a 
fenntarthatóság;

2. üdvözli az EU transzeurópai közlekedési hálózatának (TEN-T) folyamatban lévő 
bővítését a Nyugat-Balkánon és a keleti partnerség országaiban, és felhívja a 
Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a TEN-T és külső dimenziója felülvizsgálatának 
folyamatát, és terjesszen elő átfogó közlekedési kezdeményezést a TEN-T és az ázsiai 
stratégiai hálózatok összekapcsolása érdekében; 

3. hangsúlyozza az ázsiai partnerországokkal kötendő átfogó légiközlekedési 
megállapodásokról szóló, folyamatban lévő tárgyalások fontosságát; felszólít különösen 
az EU és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) közötti megállapodás gyors 
megkötésére, amely várhatóan több mint egymilliárd polgárt köt majd össze; kiemeli az 
ázsiai országoknak nyújtott uniós támogatás fontosságát a polgári légi közlekedés 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának enyhítésében;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten és tengeri szállítási 
megállapodásokon keresztül folytassa az adminisztratív formaságok digitalizálására és 
egyszerűsítésére, valamint az ázsiai kikötők tengerhajózási biztonságának 
megerősítésére irányuló tengeri közlekedési kezdeményezéseinek előrehaladását; 

5. kiemeli az EU–Kína Hálózatfejlesztési Platform folyamatban lévő munkájának 
fontosságát, amely erőfeszítéseket tesz az EU TEN-T hálózata és Kína „Egy övezet, egy 
út” kezdeményezése közötti közlekedési együttműködési lehetőségek feltárására; 
elismeri annak fontosságát, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén Kínával 
együttműködve nagyobb átláthatóságra, kölcsönösségre és a vállalkozások számára 
egyenlő versenyfeltételekre kell törekedni a piacra jutás tekintetében.


