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8.2.2017 A8-0021/4 

Tarkistus  4 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Ilmailustrategia Euroopalle 

2016/2062(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä komission 

tiedonantoa ilmailustrategiasta Euroopalle 

ja sen toimia alaa edistävien tekijöiden 

havaitsemiseksi uusia 

markkinamahdollisuuksia löytämällä ja 

esteitä poistamalla; suhtautuu myönteisesti 

sen ehdotuksiin uusien haasteiden 

kohtaamiseksi ja niiden ennakoimiseksi 

yhteisen eurooppalaisen vision pohjalta 

nykyaikaisia sääntelykehyksiä 

kehittämällä; katsoo, että pitkällä 

aikavälillä olisi omaksuttava 

kokonaisvaltaisempi ja kunnianhimoisempi 

lähestymistapa, jotta annetaan tarvittavaa 

pontta kestävälle ja kilpailukykyiselle 

eurooppalaiselle lentoliikennealalle; 

1. panee merkille komission tiedonannon 

ilmailustrategiasta Euroopalle ja sen toimia 

niiden tekijöiden havaitsemiseksi, joilla 

ala sisällytetään EU:n 

liikennepolitiikkaan uusia kestävän 

kehityksen mahdollisuuksia löytämällä; 

suhtautuu myönteisesti sen ehdotuksiin 

uusien haasteiden kohtaamiseksi ja niiden 

ennakoimiseksi yhteisen eurooppalaisen 

vision pohjalta nykyaikaisia 

sääntelykehyksiä kehittämällä; katsoo, että 

pitkällä aikavälillä olisi omaksuttava 

kokonaisvaltaisempi ja kunnianhimoisempi 

lähestymistapa, jotta annetaan tarvittavaa 

pontta kestävälle eurooppalaiselle 

lentoliikennealalle, joka suosii 

oikeudenmukaista intramodaalista ja 

intermodaalista kilpailua; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Tarkistus  5 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Ilmailustrategia Euroopalle 

2016/2062(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. muistuttaa, että ilmatila on myös osa 

EU:n sisämarkkinoita ja sen tehottomasta 

käytöstä sekä kansallisista käytänteistä 

(muun muassa toimintamenetelmistä, 

veroista ja maksuista) johtuva 

pirstoutuminen aiheuttaa pidempiä 

lentoaikoja, viivästyksiä, ylimääräistä 

polttoaineen kulutusta ja suurempia 

hiilidioksidipäästöjä sen lisäksi, että se 

vaikuttaa kielteisesti markkinoiden muihin 

osiin ja heikentää EU:n kilpailukykyä; 

11. muistuttaa, että ilmatila on myös osa 

EU:n sisämarkkinoita ja sen tehottomasta 

käytöstä sekä kansallisista käytänteistä 

(muun muassa pirstoutuneista 

lentoliikenteen hallinta-

/lennonjohtojärjestelmistä kansallisilla 

rajoilla, investointikilpailua ja vilpillistä 

kilpailua aiheuttavista 

koordinoimattomista kansallisista ja 

unionin tuista, toimintamenetelmistä, 

kerosiiniverovapautuksista, lippujen 

ALV:sta ja kasvihuonekaasuihin 

perustuvien maksujen puutteesta) johtuva 

pirstoutuminen aiheuttaa pidempiä 

lentoaikoja, viivästyksiä, ylimääräistä 

polttoaineen kulutusta ja suurempia 

hiilidioksidipäästöjä sen lisäksi, että se 

vaikuttaa kielteisesti intermodaalisten 

liikennemarkkinoiden muihin osiin ja 

heikentää kestävää liikennettä koskevia 

EU:n tavoitteita; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Tarkistus  6 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Ilmailustrategia Euroopalle 

2016/2062(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. panee merkille, että asetuksen (EY) 

N:o 551/2004 3 artiklassa säädetään 

yhtenäisen eurooppalaisen ylemmän 

lentotiedotusalueen perustamisesta, sen 

vaikuttamatta jäsenvaltioiden 

suvereniteettiin niiden ilmatilassa; kehottaa 

komissiota toteuttamaan eurooppalaisen 

ylemmän lentotiedotusalueen, sillä sen 

avulla ratkaistaan alueelliset pullonkaulat 

ja mahdollistetaan lentoliikennepalveluiden 

jatkuminen ilmatilan tiheimmin 

liikennöidyissä osissa ennakoimattomissa 

tilanteissa tai ilmaliikenteen 

toimintahäiriöiden aikana; katsoo, että 

eurooppalaisen ylemmän 

lentotiedotusalueen avulla voidaan 

asteittain perustaa ilmaliikenteen 

Euroopan laajuiset verkot, jotka olisivat 

seuraava askel kohti yhtenäisen 

eurooppalaisen ilmatilan toteuttamista ja 

unionin ilmatilan kustannustehokasta 

hallintaa; suhtautuu myönteisesti 

lentoliikenteen hallinnassa jo saavutettuun 

edistykseen tehokkuuden parantamisessa ja 

kustannusten ja päästöjen vähentämisessä, 

erityisesti verkon hallinnoijan työn 

ansiosta, ja kehottaa jäsenvaltioita 

toteuttamaan toiminnalliset ilmatilalohkot 

viipymättä, jotta voidaan edesauttaa 

yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 

toteuttamista; 

12. panee merkille, että asetuksen (EY) 

N:o 551/2004 3 artiklassa säädetään 

yhtenäisen eurooppalaisen ylemmän 

lentotiedotusalueen perustamisesta, sen 

vaikuttamatta jäsenvaltioiden 

suvereniteettiin niiden ilmatilassa; kehottaa 

komissiota toteuttamaan sen, sillä sen 

avulla ratkaistaan kansallisiin rajoihin 

liittyvät vaikeudet ja mahdollistetaan 

lentoliikennepalveluiden jatkuminen 

ilmatilan tiheimmin liikennöidyissä osissa 

ennakoimattomissa tilanteissa tai 

ilmaliikenteen toimintahäiriöiden aikana; 

katsoo, että eurooppalaisen ylemmän 

lentotiedotusalueen avulla yhtenäinen 

eurooppalainen ilmatila ja unionin 

ilmatilan kustannustehokas hallinta 

toteutuu asteittain; suhtautuu myönteisesti 

lentoliikenteen hallinnassa jo saavutettuun 

edistykseen tehokkuuden parantamisessa ja 

ulkoisten kustannusten minimoinnissa 

sekä lentoasemien melun ja päästöjen 

vähentämisessä; korostaa erityisesti, että 

verkon hallinnoijan työ on tärkeää, ja 

kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 

toiminnalliset ilmatilalohkot viipymättä, 

jotta voidaan edesauttaa yhtenäisen 

eurooppalaisen ilmatilan toteuttamista; 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Tarkistus  7 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Ilmailustrategia Euroopalle 

2016/2062(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. panee merkille ilmailualan 

aiheuttamat hiilidioksidipäästöt; korostaa 

erilaisia toimia, joita on jo toteutettu ja 

toteutetaan hiilidioksidi- ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, 

sekä teknisesti kehittämällä vaihtoehtoisia 

polttoaineita ja tehokkaampia ilma-aluksia 

että poliittisesti noudattamalla 

kansainvälisiä sopimuksia; pitää 

myönteisenä Kansainvälisen siviili-

ilmailujärjestön 39. yleiskokouksessa 

6. lokakuuta 2016 saavutettua sopimusta 

kansainvälisen ilmailun aiheuttamien 

päästöjen vähentämistä koskevan 

maailmanlaajuisen markkinapohjaisen 

toimenpiteen (GMBM) hyväksymisestä 

sekä sitä, että 65 maata sitoutui 

osallistumaan vapaaehtoiseen vaiheeseen 

vuoteen 2027 mennessä, mikä tarkoittaa, 

että noin 80 prosenttia vuoden 2020 tason 

ylittävistä päästöistä kompensoidaan tällä 

järjestelmällä vuoteen 2035 mennessä; 

korostaa, että on tärkeää pitää voimassa 

31. joulukuuta 2016 jälkeenkin 

päästökauppajärjestelmän puitteissa 

myönnetty poikkeus, joka koskee SEUT 

sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetulla 

syrjäisimmällä alueella sijaitsevasta 

lentopaikasta lähtevien ja sinne saapuvien 

lentojen päästöjä; pitää myönteisenä 

komission aikomusta tarkistaa EU:n 

29. korostaa tarvetta vähentää kaikkia 

merkityksellisiä 

kasvihuonekaasupäästöjä, jotka 

aiheutuvat ilmailualan kasvusta; korostaa 

erilaisia toimia, joita on jo toteutettu ja 

toteutetaan hiilidioksidi- ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, 

sekä teknisesti kehittämällä vaihtoehtoisia 

polttoaineita ja tehokkaampia ilma-aluksia 

että poliittisesti noudattamalla 

kansainvälisiä sopimuksia; panee merkille 

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 39. 

yleiskokouksessa 6. lokakuuta 2016 

saavutetun sopimuksen kansainvälisen 

ilmailun aiheuttamien päästöjen 

vähentämistä koskevan maailmanlaajuisen 

markkinapohjaisen toimenpiteen (GMBM) 

hyväksymisestä sekä sitä, että 65 maata 

sitoutui osallistumaan vapaaehtoiseen 

vaiheeseen vuoteen 2027 mennessä, mikä 

tarkoittaa, että noin 80 prosenttia vuoden 

2020 tason ylittävistä päästöistä 

kompensoidaan tällä järjestelmällä vuoteen 

2035 mennessä; kannustaa komissiota 

ryhtymään uusiin kunnianhimoisiin 

toimiin ilmailun 

kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi; 
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toimia ilmailun hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseksi tämän sopimuksen 

valossa; 

Or. en 

 

 


