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BG Единство в многообразието BG 

8.2.2017 A8-0021/4 

Изменение  4 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0021/2017 

Павел Теличка 

Стратегия за въздухоплаването в Европа 

2016/2062(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 
Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства съобщението на 

Комисията, озаглавено „Стратегия за 

въздухоплаването в Европа“, както и 

полаганите от нея усилия в търсенето на 

източници, с които да се даде тласък 

на сектора чрез намирането на нови 

пазарни възможности и премахването 

на бариерите, както и нейните 

предложения за справяне с новите 

предизвикателства и предвиждане на 

тези предизвикателства въз основа на 

обща европейска визия, като се 

разработят модерни регулаторни рамки; 

счита, че в дългосрочен план следва да 

бъде възприет нов цялостен и 

амбициозен подход, за да се предоставят 

необходимите стимули за съобразен с 

бъдещето и конкурентоспособен 

европейски сектор на въздушния 

транспорт;  

1. отбелязва съобщението на 

Комисията, озаглавено „Стратегия за 

въздухоплаването в Европа“, както и 

полаганите от нея усилия в търсенето на 

източници, с които да се засили 

секторът чрез намирането на нови 

възможности за устойчиво развитие в 

рамките на транспортната 

политика на ЕС, както и нейните 

предложения за справяне с новите 

предизвикателства и предвиждане на 

тези предизвикателства въз основа на 

обща европейска визия, като се 

разработят модерни регулаторни рамки; 

счита, че в дългосрочен план следва да 

бъде възприет нов цялостен и 

амбициозен подход, за да се предоставят 

необходимите стимули за съобразен с 

бъдещето и конкурентоспособен 

европейски сектор на въздушния 

транспорт в полза на лоялна интра- и 

интермодална конкуренция; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Изменение  5 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0021/2017 

Павел Теличка 

Стратегия за въздухоплаването в Европа 

2016/2062(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 
Предложение за резолюция Изменение 

11. припомня, че въздушното 

пространство е също така част от 

единния пазар на ЕС и че 

разпокъсаността, породена от 

различните национални практики 

(касаещи например оперативните 

процедури, данъците, таксите и др.), 

води до по-продължително време за 

полети, закъснения, допълнителен 

разход на гориво, по-големи въглеродни 

емисии в допълнение към 

отрицателното въздействие върху 

останалата част от пазара и 

накърняването на 

конкурентоспособността на ЕС; 

11. припомня, че въздушното 

пространство е също така част от 

единния пазар на ЕС и че 

разпокъсаността, породена от 

различните национални практики 

(касаещи например фрагментирани 

ATM/ATC с национални граници, 

некоординирани национални и 

европейски субсидии, водещи до 

надпревара в инвестициите и нелоялна 

конкуренция, оперативните процедури, 

освобождавани от данъците върху 

горивото, ДДС върху билетите, 

отсъствие на такси, основаващи се на 

емисиите на парникови газове, и др.), 

води до по-продължително време за 

полети, закъснения, допълнителен 

разход на гориво, по-големи въглеродни 

емисии в допълнение към 

отрицателното въздействие върху 

останалата част от интермодалния 

транспортен пазар и накърняването на 

целите на ЕС за устойчива транспортна 

политика; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Изменение  6 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0021/2017 

Павел Теличка 

Стратегия за въздухоплаването в Европа 

2016/2062(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 
Предложение за резолюция Изменение 

12. отбелязва, че член 3 от Регламент 

№ 551/2004 предвижда, без това да 

засяга суверенитета на държавите 

членки над тяхното въздушно 

пространство, създаването на единен 

Европейски район за полетна 

информация в горното въздушно 

пространство (EUIR), и призовава 

Комисията да го прилага, тъй като това 

ще позволи да се преодолеят 

регионалните затруднения и да се 

способства за непрекъснатост на 

въздухоплавателните услуги в най-

гъстите части от въздушното 

пространство в случай на непредвидени 

обстоятелства или прекъсвания на 

въздушното движение; счита, че EUIR 

ще позволи поетапното създаване на 

трансевропейска магистрала в 

небето, което би било още една 

стъпка напред към завършването на 

единното европейско небе и рентабилно 

управление на въздушното 

пространство на ЕС; приветства 

постигнатия напредък в областта на 

управлението на въздушното движение 

с цел повишаване на ефикасността и 

намаляването на разходите и емисиите, 

по-специално благодарение на 

дейността на управителния орган на 

мрежата, и призовава държавите членки 

да завършат ФБВП без по-нататъшно 

12. отбелязва, че член 3 от Регламент 

№ 551/2004 предвижда, без това да 

засяга суверенитета на държавите 

членки над тяхното въздушно 

пространство, създаването на единен 

Европейски район за полетна 

информация в горното въздушно 

пространство (EUIR), и призовава 

Комисията да го прилага, тъй като това 

ще позволи да се преодолеят 

националните граници и да се 

способства за непрекъснатост на 

въздухоплавателните услуги в най-

гъстите части от въздушното 

пространство в случай на непредвидени 

обстоятелства или прекъсвания на 

въздушното движение; счита, че EUIR 

ще допринесе за поетапното 

реализиране на единното европейско 

небе и рентабилно управление на 

въздушното пространство на ЕС; 

приветства постигнатия напредък в 

областта на управлението на 

въздушното движение с цел повишаване 

на ефикасността и намаляването на 

външните разходи и емисиите, 

намаляване на шума и емисиите на 

летищата, подчертава по-специално, 

че е важна дейността на управителния 

орган на мрежата, и призовава 

държавите членки да завършат ФБВП 

без по-нататъшно забавяне, за да 
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забавяне, за да улеснят постигането на 

по-нататъшен напредък към единно 

европейско небе; 

улеснят постигането на по-нататъшен 

напредък към единно европейско небе; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Изменение  7 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0021/2017 

Павел Теличка 

Стратегия за въздухоплаването в Европа 

2016/2062(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 
Предложение за резолюция Изменение 

29. отбелязва емисиите на CO2 от 

сектора на въздухоплаването; 

подчертава разнообразните действия, 

които вече са предприети за намаляване 

на емисиите на СО2 и на парникови 

газове, както технически чрез 

разработване на алтернативни горива и 

по-ефикасни въздухоплавателни 

средства, така и политически чрез 

спазване на международните 

споразумения; приветства 

споразумението, постигнато от 39-ото 

събрание на ИКАО на 6 октомври 2016 

г. с приемането на глобална основана на 

пазара мярка (ГОПМ) за намаление на 

емисиите от международната авиация, и 

ангажимента, поет от 65 страни да 

участват в доброволната фаза до 2027 г., 

което означава, че  до 2035 г. 

приблизително 80 % от емисиите над 

нивата от 2020 г. ще се компенсират 

чрез схемата; припомня, че е важно да 

бъде оставена в сила след 31 декември 

2016 г. дерогацията, предоставена в 

рамките на СТЕ, за емисиите от 

полетите, свързващи летище, 

разположено в най-отдалечен регион, 

съгласно член 349 от ДФЕС; 

приветства намерението на 
Комисията да направи преглед на 

мерките на ЕС за намаляване на 

емисиите на CO2 от въздухоплаването 

29. подчертава необходимостта 

от намаляване на всички съответни 

емисии на парникови газове, 

генерирани от нарастването на 

сектора на въздухоплаването;  

подчертава разнообразните действия, 

които вече са предприети за намаляване 

на емисиите на СО2 и на парникови 

газове, както технически чрез 

разработване на алтернативни горива и 

по-ефикасни въздухоплавателни 

средства, така и политически чрез 

спазване на международните 

споразумения; отбелязва 

споразумението, постигнато от 39-ото 

събрание на ИКАО на 6 октомври 2016 

г. с приемането на глобална основана на 

пазара мярка (ГОПМ) за намаление на 

емисиите от международната авиация, и 

ангажимента, поет от 65 страни да 

участват в доброволната фаза до 2027 г., 

което означава, че  до 2035 г. 

приблизително 80 % от емисиите над 

нивата от 2020 г. ще се компенсират 

чрез схемата; насърчава Комисията да 

въведе допълнителни амбициозни 

мерки за намаляване на емисиите на 

парникови газове във 

въздухоплаването; 
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в контекста на тази договореност; 

Or. en 

 


