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8.2.2017 A8-0021/4 

Pozměňovací návrh  4 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Strategie pro evropské letectví 

2016/2062(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise o strategii pro 

evropské letectví a úsilí, které věnuje 

hledání zdrojů na podporu tohoto odvětví 

vymezením nových příležitostí na trhu a 

odstraněním překážek, jakož i její návrhy 

vyřešit a předjímat nové výzvy na základě 

společné evropské vize prostřednictvím 

vypracování moderních regulačních rámců; 

domnívá se, že z dlouhodobějšího hlediska 

by měl být uplatňován celostnější a 

ambicióznější přístup, aby se evropskému 

leteckému odvětví dostalo nezbytné 

vzpruhy a mohlo zvýšit svou udržitelnost a 

konkurenceschopnost; 

1. bere na vědomí sdělení Komise o 

strategii pro evropské letectví a úsilí, které 

věnuje hledání zdrojů na zajištění 

odpovídajícího postavení tohoto odvětví 

vymezením nových příležitostí 

udržitelného rozvoje v rámci dopravní 

politiky EU, jakož i její návrhy vyřešit a 

předjímat nové výzvy na základě společné 

evropské vize prostřednictvím vypracování 

moderních regulačních rámců; domnívá se, 

že z dlouhodobějšího hlediska by měl být 

uplatňován celostnější a ambicióznější 

přístup, aby se evropskému leteckému 

odvětví dostalo nezbytné vzpruhy a mohlo 

zvýšit svou udržitelnost a aby byla 

podporována spravedlivá hospodářská 

soutěž v rámci jednotlivých druhů dopravy 

i mezi nimi; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Strategie pro evropské letectví 

2016/2062(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že vzdušný prostor je 

rovněž součástí jednotného trhu EU a že 

jakákoli roztříštěnost způsobená jeho 

neúčinným využíváním a rozdílnými 

vnitrostátními postupy (týkajícími se např. 

provozních postupů, daní, poplatků atd.) 

vede kromě toho, že má dopad na zbytek 

trhu a brání konkurenceschopnosti EU, 

k delší době letů, zpoždění, zbytečné 

spotřebě paliva a vyšším úrovním emisí 

CO2; 

11. připomíná, že vzdušný prostor je 

rovněž součástí jednotného trhu EU a že 

jakákoli roztříštěnost způsobená jeho 

neúčinným využíváním a rozdílnými 

vnitrostátními postupy (týkajícími se např. 

systémů ATM/ATC roztříštěných podle 

vnitrostátních hranic, nekoordinovaných 

vnitrostátních a unijních dotací vedoucích 

k závodění o investice a k nekalé soutěži, 

provozních postupů, osvobození od 

zdanění leteckého petroleje, DPH za 

letenky, neexistence poplatků založených 

na skleníkových plynech atd.) vede kromě 

toho, že má dopad na zbytek trhu 

intermodální dopravy a brání uplatňování 

cílů EU týkajících se politiky udržitelné 

dopravy, k delší době letů, zpoždění, 

zbytečné spotřebě paliva a vyšším úrovním 

emisí CO2; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Strategie pro evropské letectví 

2016/2062(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. podotýká, že článek 3 nařízení 

551/2004 stanoví, aniž je dotčena 

svrchovanost členských států nad svým 

vzdušným prostorem, zřízení jednotné 

evropské letové informační oblasti pro 

horní vzdušný prostor (EUIR), a vyzývá 

Komisi, aby toto ustanovení naplnila, což 

umožní překonat oblastní problematická 

místa a zajistit kontinuitu leteckých služeb 

v nejhustších částech vzdušného prostoru v 

případě nepředvídaných okolností či 

narušení letecké dopravy; je přesvědčen, že 

EUIR umožní postupné vytvoření 

„transevropské dálnice na nebi“, která 

bude představovat další krok k dokončení 
jednotného evropského nebe a nákladově 

efektivnímu řízení vzdušného prostoru EU; 

vítá již dosažený pokrok v oblasti řízení 

letového provozu vedoucího ke zvýšení 

efektivity a snížení nákladů a emisí, a to 

zejména díky práci manažera struktury 

vzdušného prostoru, a vyzývá členské 

státy, aby neprodleně dokončily funkční 

bloky vzdušného prostoru s cílem usnadnit 

další pokrok při vytváření jednotného 

evropského nebe; 

12. podotýká, že článek 3 nařízení 

551/2004 stanoví, aniž je dotčena 

svrchovanost členských států nad svým 

vzdušným prostorem, zřízení jednotné 

evropské letové informační oblasti pro 

horní vzdušný prostor (EUIR), a vyzývá 

Komisi, aby toto ustanovení naplnila, což 

umožní překonat vnitrostátní hranice a 

zajistit kontinuitu leteckých služeb v 

nejhustších částech vzdušného prostoru v 

případě nepředvídaných okolností či 

narušení letecké dopravy; je přesvědčen, že 

EUIR přispěje k postupné realizaci 

jednotného evropského nebe a nákladově 

efektivnímu řízení vzdušného prostoru EU; 

vítá již dosažený pokrok v oblasti řízení 

letového provozu vedoucího ke zvýšení 

efektivity, k omezení vnějších nákladů na 

minimum a ke snížení emisí a hluku na 

letištích; zdůrazňuje zejména význam 

práce manažera struktury vzdušného 

prostoru a vyzývá členské státy, aby 

neprodleně dokončily funkční bloky 

vzdušného prostoru s cílem usnadnit další 

pokrok při vytváření jednotného 

evropského nebe; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Pozměňovací návrh  7 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Strategie pro evropské letectví 

2016/2062(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. bere na vědomí emise CO2 

produkované odvětvím letectví; 

upozorňuje na širokou škálu již přijatých 

opatření nebo opatření, která je třeba 

přijmout, aby bylo dosaženo snížení emisí 

CO2 a skleníkových plynů, ať už technicky, 

tj. vývojem alternativních paliv a 

efektivnějších letadel, nebo politicky, tj. 

dodržováním mezinárodních dohod; vítá 

dohodu dosaženou na 39. zasedání 

shromáždění Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví (ICAO) dne 6. října 2016, 

kde bylo přijato tzv. celosvětové tržní 

opatření pro snížení emisí z mezinárodní 

letecké dopravy, a závazek 65 zemí 

účastnit se dobrovolné fáze, jež potrvá do 

roku 2027, což znamená, že do roku 2035 

bude tímto mechanismem kompenzováno 

zhruba 80 % emisí nad úrovní emisí roku 

2020; zdůrazňuje, že je důležité, aby byla i 

po 31. prosinci 2016 zachována výjimka 

udělená v rámci systému pro obchodování 

s emisemi (ETS) v souvislosti s emisemi z 

letů směřujících na letiště nebo z letišť v 

nejvzdálenějších regionech, jak jsou 

definovány v článku 349 SFEU; vítá 

záměr Komise přezkoumat s ohledem na 

tuto dohodu opatření EU na snižování 

emisí CO2 z letecké dopravy; 

29. zdůrazňuje, že je třeba snížit veškeré 

příslušné emise skleníkových plynů 

vznikající v důsledku růstu odvětví 
letectví; upozorňuje na širokou škálu již 

přijatých opatření nebo opatření, která je 

třeba přijmout, aby bylo dosaženo snížení 

emisí CO2 a skleníkových plynů, ať už 

technicky, tj. vývojem alternativních paliv 

a efektivnějších letadel, nebo politicky, tj. 

dodržováním mezinárodních dohod; bere 

na vědomí dohodu dosaženou na 39. 

zasedání shromáždění Mezinárodní 

organizace pro civilní letectví (ICAO) dne 

6. října 2016, kde bylo přijato tzv. 

celosvětové tržní opatření pro snížení emisí 

z mezinárodní letecké dopravy, a závazek 

65 zemí účastnit se dobrovolné fáze, jež 

potrvá do roku 2027, což znamená, že do 

roku 2035 bude tímto mechanismem 

kompenzováno zhruba 80 % emisí nad 

úrovní emisí roku 2020; nabádá Komisi, 

aby zavedla další ambiciózní opatření ke 

snížení emisí skleníkových plynů z letecké 

dopravy; 

Or. en 
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