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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 

Επιτροπής σχετικά με τη Στρατηγική για 

τις Αερομεταφορές στην Ευρώπη και την 

προσπάθειά της να εντοπίσει πηγές που θα 

δώσουν ώθηση στον τομέα με την 

εξεύρεση νέων ευκαιριών αγοράς και την 

κατάργηση φραγμών, καθώς και τις 

προτάσεις της για αντιμετώπιση και 

πρόληψη νέων προκλήσεων με βάση ένα 

κοινό ευρωπαϊκό όραμα, αναπτύσσοντας 

σύγχρονα ρυθμιστικά πλαίσια· πιστεύει 

ότι, μακροπρόθεσμα, πρέπει να υιοθετηθεί 

μια περαιτέρω ολιστική και φιλόδοξη 

προσέγγιση, προκειμένου να δοθεί η 

απαραίτητη ώθηση για έναν βιώσιμο και 

ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα 

αερομεταφορών· 

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 

Επιτροπής σχετικά με τη Στρατηγική για 

τις Αερομεταφορές στην Ευρώπη και την 

προσπάθειά της να εντοπίσει πηγές που θα 

εντάξουν αυτό τον τομέα εντός της 

πολιτικής μεταφορών της ΕΕ με την 

εξεύρεση νέων ευκαιριών αγοράς, καθώς 

και τις προτάσεις της για αντιμετώπιση και 

πρόληψη νέων προκλήσεων με βάση ένα 

κοινό ευρωπαϊκό όραμα, αναπτύσσοντας 

σύγχρονα ρυθμιστικά πλαίσια· πιστεύει 

ότι, μακροπρόθεσμα, πρέπει να υιοθετηθεί 

μια περαιτέρω ολιστική και φιλόδοξη 

προσέγγιση, προκειμένου να δοθεί η 

απαραίτητη ώθηση για έναν βιώσιμο 

ευρωπαϊκό τομέα αερομεταφορών υπέρ 

του δίκαιου ενδοτροπικού και 

διατροπικού ανταγωνισμού· 
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Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπενθυμίζει ότι ο εναέριος χώρος 

είναι επίσης τμήμα της ενιαίας αγοράς της 

ΕΕ και ότι οποιοσδήποτε κατακερματισμός 

απορρέει από την αναποτελεσματική 

χρήση του, καθώς και από αποκλίνουσες 

εθνικές πρακτικές (σχετικά με, για 

παράδειγμα, επιχειρησιακές διαδικασίες, 

φόρους, εισφορές, κτλ.) οδηγεί σε αύξηση 

του χρόνου πτήσης, καθυστερήσεις, 

επιπλέον κατανάλωση καυσίμων, αύξηση 

εκπομπών CO2, πέραν της πρόκλησης 

αρνητικού αντίκτυπου στην υπόλοιπη 

αγορά και ζημιάς στην 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

11. υπενθυμίζει ότι ο εναέριος χώρος 

είναι επίσης τμήμα της ενιαίας αγοράς της 

ΕΕ και ότι οποιοσδήποτε κατακερματισμός 

απορρέει από την αναποτελεσματική 

χρήση του, καθώς και από αποκλίνουσες 

εθνικές πρακτικές (σχετικά με, για 

παράδειγμα, τα κατακερματισμένα 

συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της 

εναέριας κυκλοφορίας με εθνικά σύνορα, 

τις ασυντόνιστες εθνικές και ενωσιακές 

επιδοτήσεις που οδηγούν σε κούρσα 

προσέλκυσης επενδύσεων και αθέμιτο 

ανταγωνισμό, επιχειρησιακές διαδικασίες, 

εξαιρέσεις από φόρους κηροζίνης, ΦΠΑ 

στα εισιτήρια, απουσία εισφορών που να 

βασίζονται στα αέρια θερμοκηπίου, κτλ.) 

οδηγεί σε αύξηση του χρόνου πτήσης, 

καθυστερήσεις, επιπλέον κατανάλωση 

καυσίμων, αύξηση εκπομπών CO2, πέραν 

της πρόκλησης αρνητικού αντίκτυπου στην 

υπόλοιπη αγορά διατροπικών μεταφορών 

και ζημιάς στους στόχους της βιώσιμης 

πολιτικής μεταφορών της ΕΕ· 

Or. en 



 

AM\1116904EL.docx  PE598.462v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.2.2017 A8-0021/6 

Τροπολογία  6 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη 

2016/2062(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. παρατηρεί ότι το άρθρο 3 του 

κανονισμού (ΕΚ) 551/2004, προβλέπει τη 

δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Περιοχής Πληροφοριών Πτήσης Ανώτερου 

Εναέριου Χώρου (EUIR), με την 

επιφύλαξη της κυριαρχίας των κρατών 

μελών, και καλεί την Επιτροπή να 

υλοποιήσει την έννοια αυτή, δεδομένου ότι 

θα επιτρέψει την υπέρβαση περιφερειακών 

σημείων συμφόρησης και θα καταστήσει 

δυνατή τη συνέχεια των αεροπορικών 

υπηρεσιών στα πυκνότερα τμήματα του 

εναέριου χώρου σε περίπτωση 

απρόβλεπτων περιστατικών ή διαταραχών 

της εναέριας κυκλοφορίας· πιστεύει ότι η 

EUIR θα επιτρέψει τη σταδιακή 

εγκαθίδρυση μιας «Διευρωπαϊκής 

Λεωφόρου των Ουρανών», κάτι που θα 

αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς την 

ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Ουρανού και προς την οικονομικά 

αποδοτική διαχείριση του εναέριου χώρου 

της ΕΕ· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει ήδη 

σημειωθεί ως προς τη διαχείριση της 

εναέριας κυκλοφορίας με στόχο την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη 

μείωση του κόστους και των εκπομπών, 

ιδίως χάρη στο έργο του Διαχειριστή 

Δικτύου, και καλεί τα κράτη μέλη να 

ολοκληρώσουν τα FAB χωρίς περαιτέρω 

καθυστέρηση έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 

περαιτέρω πρόοδος προς την κατεύθυνση 

12. παρατηρεί ότι το άρθρο 3 του 

κανονισμού (ΕΚ) 551/2004, προβλέπει τη 

δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Περιοχής Πληροφοριών Πτήσης Ανώτερου 

Εναέριου Χώρου (EUIR), με την 

επιφύλαξη της κυριαρχίας των κρατών 

μελών, και καλεί την Επιτροπή να 

υλοποιήσει την έννοια αυτή, δεδομένου ότι 

θα επιτρέψει την υπέρβαση εθνικών 

συνόρων και θα καταστήσει δυνατή τη 

συνέχεια των αεροπορικών υπηρεσιών στα 

πυκνότερα τμήματα του εναέριου χώρου 

σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστατικών 

ή διαταραχών της εναέριας κυκλοφορίας· 

πιστεύει ότι η EUIR θα συμβάλει στη 

σταδιακή πραγματοποίηση του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Ουρανού και στην 

οικονομικά αποδοτική διαχείριση του 

εναέριου χώρου της ΕΕ· χαιρετίζει την 

πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί ως προς τη 

διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας με 

στόχο την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και την 

ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους, 

τη μείωση του θορύβου στα αεροδρόμια 

και των εκπομπών, υπογραμμίζει ιδίως ότι 

το έργο του Διαχειριστή Δικτύου είναι 

σημαντικό, και καλεί τα κράτη μέλη να 

ολοκληρώσουν τα FAB χωρίς περαιτέρω 

καθυστέρηση έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 

περαιτέρω πρόοδος προς την κατεύθυνση 

του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού· 



 

AM\1116904EL.docx  PE598.462v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. λαμβάνει υπό σημείωση τις 

εκπομπές CO2 που προκαλούνται από τον 

τομέα των αερομεταφορών· τονίζει το 

ευρύ φάσμα ενεργειών που έχουν ήδη 

αναληφθεί και πρόκειται να αναληφθούν 

για να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών 

CO2 και αερίων του θερμοκηπίου, τόσο 

τεχνικά με ανάπτυξη εναλλακτικών 

καυσίμων και ελαφρότερων αεροσκαφών 

όσο και πολιτικά με τήρηση των διεθνών 

συμφωνιών· χαιρετίζει τη συμφωνία που 

επιτεύχθηκε κατά την 39η Συνέλευση του 

ΔΟΠΑ στις 6 Οκτωβρίου 2016, με την 

έγκριση του παγκοσμίου αγορακεντρικού 

μέτρου (GMBM) για τη μείωση των 

εκπομπών των διεθνών αερομεταφορών 

και τη δέσμευση 65 κρατών να 

συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση μέχρι 

το 2027, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 

περίπου το 80% των εκπομπών πάνω από 

τα επίπεδα του 2020 θα έχουν 

αντισταθμιστεί από το σύστημα μέχρι το 

2035· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 

διατηρηθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2016 η παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί 

στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας 

Εκπομπών (ETS) της ΕΕ για τις 

εκπομπές των πτήσεων από και προς 

αεροδρόμια που βρίσκονται στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με τον 

ορισμό του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ· 

χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 

29. Υπογραμμίζει την ανάγκη να 

μειωθούν όλες οι σχετικές εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που 

προκαλούνται από την αύξηση του τομέα 

των αερομεταφορών· τονίζει το ευρύ 

φάσμα ενεργειών που έχουν ήδη 

αναληφθεί και πρόκειται να αναληφθούν 

για να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών 

CO2 και αερίων του θερμοκηπίου, τόσο 

τεχνικά με ανάπτυξη εναλλακτικών 

καυσίμων και ελαφρότερων αεροσκαφών 

όσο και πολιτικά με τήρηση των διεθνών 

συμφωνιών· λαμβάνει υπό σημείωση τη 

συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά την 39η 

Συνέλευση του ΔΟΠΑ στις 6 Οκτωβρίου 

2016, με την έγκριση του παγκοσμίου 

αγορακεντρικού μέτρου (GMBM) για τη 

μείωση των εκπομπών των διεθνών 

αερομεταφορών και τη δέσμευση 65 

κρατών να συμμετάσχουν σε εθελοντική 

βάση μέχρι το 2027, πράγμα το οποίο 

σημαίνει ότι περίπου το 80 % των 

εκπομπών πάνω από τα επίπεδα του 2020 

θα έχουν αντισταθμιστεί από το σύστημα 

μέχρι το 2035· ενθαρρύνει την Επιτροπή 

να εισαγάγει περαιτέρω φιλόδοξα μέτρα 

για τη μείωση των εκπομπών GHG από τις 

αερομεταφορές· 
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