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Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa
Z uwagi na znaczenie lotnictwa dla gospodarki UE i na liczne wyzwania, w których obliczu stoi ten
sektor, Komisja Europejska przyjęła w grudniu 2015 r. nową europejską strategię w dziedzinie
lotnictwa. Ma ona na celu zwiększenie konkurencyjności lotnictwa, nadanie mu bardziej
zrównoważonego charakteru oraz uporanie się z rosnącym natężeniem ruchu i coraz silniejszą
konkurencją przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów jakości. Podczas drugiego
posiedzenia plenarnego w lutym 2017 r. Parlament ma przeprowadzić debatę nad sprawozdaniem z
własnej inicjatywy w sprawie strategii w dziedzinie lotnictwa.

Kontekst
Sektor lotniczy UE stał się ważną siłą napędzającą wzrost, zatrudnienie, handel i mobilność, ponieważ
bezpośrednio zatrudnia od 1,4 do 2 milionów osób, a jego wkład w produkt krajowy brutto (PKB) UE wynosi
110 miliardów EUR. W ostatnich dwudziestu latach sektor ten przeszedł istotne zmiany, jako że liberalizacja
wewnętrznego rynku lotniczego pod koniec lat 90. zwiększyła jego konkurencyjność, co doprowadziło do
powstania nowych usług, nowej organizacji służb lotniczych, szerszego dostępu do transportu lotniczego i
niższych opłat. Jednak stoi on też w obliczu wielu nowych wyzwań, zwłaszcza pod względem pogodzenia
zdolności do uporania się z przyszłym wzrostem natężenia ruchu z utrzymaniem wysokich standardów
jakości w czasie rosnącej konkurencji ze strony podmiotów z państw trzecich.

Strategia
W dniu 7 grudnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat zatytułowany „Europejska strategia w
dziedzinie lotnictwa”, który ma na celu zwiększenie konkurencyjności całego łańcucha wartości transportu
lotniczego UE i nadanie mu bardziej zrównoważonego charakteru. W strategii tej Komisja wskazała trzy
główne priorytety: wejście na rynki rozwoju poprzez podniesienie poziomu usług, zwiększenie dostępu do
rynku i możliwości inwestowania z państwami trzecimi, przy zagwarantowaniu równych warunków działania;
walka z ograniczeniami wzrostu w powietrzu i na ziemi poprzez zmniejszenie ograniczeń przepustowości i
poprawę wydajności i dostępności; utrzymanie wysokich unijnych standardów bezpieczeństwa i ochrony
dzięki przejściu na system oparty na wynikach i uwzględnianiu ryzyka.
W strategii zwrócono też uwagę, że w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego
potrzebne są działania UE w czterech innych obszarach, a mianowicie: program społeczny w sektorze
lotnictwa; prawa pasażerów; innowacje i technologie cyfrowe oraz środowisko. W celu przeglądu
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa lotniczego razem z komunikatem Komisja przyjęła wniosek
ustawodawczy obejmujący wprowadzenie przepisów dotyczących dronów. Środki zaplanowane na najbliższe
lata przedstawiono w orientacyjnym planie działania zawartym w strategii dotyczącej lotnictwa.
Komisja rozpoczęła wdrażanie niektórych środków zawartych w strategii, zwłaszcza odnoszących się do
wymiaru międzynarodowego. W marcu 2016 r., czerwcu 2016 r. i grudniu 2016 r. uzyskała zgodę Rady na
rozpoczęcie negocjacji w celu zawarcia dwustronnych umów o bezpieczeństwie lotniczym z państwami
trzecimi (z Chinami i Japonią) oraz ogólnounijnych umów o transporcie lotniczym (ze Stowarzyszeniem
Narodów Azji Południowo-Wschodniej, z Turcją, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Armenią).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W kilku rezolucjach (np. z września 2015 r. i listopada 2015 r.) Parlament Europejski podkreślił swoje
stanowisko w kwestii transportu lotniczego i przyszłości lotnictwa. W dniu 26 stycznia 2017 r. Komisja
Transportu i Turystyki (TRAN) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie europejskiej strategii w
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dziedzinie lotnictwa. W sprawozdaniu podkreślono kluczowe zasady, na których powinny opierać się przyszłe
działania Parlamentu Europejskiego w dziedzinie lotnictwa.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2062(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: TRAN; Sprawozdawca: Pavel
Telička, ALDE, Republika Czeska.
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