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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

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;

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; 

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;

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; 

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.


