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Poprawka  4 

Jakop Dalunde 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa 

2016/2062(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

Komisji dotyczący europejskiej strategii w 

dziedzinie lotnictwa oraz działania Komisji 

mające na celu rozpoznanie źródeł 

ożywienia sektora przez znalezienie 

nowych możliwości rynkowych i 

likwidowanie barier, jak również jej 

wnioski mające na celu przewidywanie 

nowych wyzwań i stawienie im czoła w 

oparciu o wspólną europejską wizję 

poprzez rozwijanie nowoczesnych ram 

regulacyjnych; uważa, że w dłuższej 

perspektywie należy przyjąć jeszcze 

bardziej kompleksowe i ambitne podejście, 

aby dać impuls niezbędny dla 

zrównoważonego i konkurencyjnego 

sektora transportu lotniczego w Europie; 

1. odnotowuje komunikat Komisji 

dotyczący europejskiej strategii w 

dziedzinie lotnictwa oraz działania Komisji 

mające na celu rozpoznanie źródeł 

pozycjonowania tego sektora przez 

znalezienie nowych możliwości 

zrównoważonego rozwoju w ramach 

polityki transportowej UE, jak również jej 

wnioski mające na celu przewidywanie 

nowych wyzwań i stawienie im czoła w 

oparciu o wspólną europejską wizję 

poprzez rozwijanie nowoczesnych ram 

regulacyjnych; uważa, że w dłuższej 

perspektywie należy przyjąć jeszcze 

bardziej kompleksowe i ambitne podejście, 

aby dać impuls niezbędny dla 

zrównoważonego sektora transportu 

lotniczego w Europie sprzyjającego 

uczciwej konkurencji intra- i 

intermodalnej; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Poprawka  5 

Jakop Dalunde 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa 

2016/2062(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. przypomina, że przestrzeń powietrzna 

stanowi również część jednolitego rynku 

UE oraz że wszelka fragmentacja 

wynikająca z jej niewydajnego 

użytkowania i ze stosowania rozbieżnych 

praktyk krajowych (dotyczących np. 

procedur operacyjnych, podatków, opłat 

itp.) wydłuża czas lotów i opóźnienia, 

powoduje dodatkowe zużycie paliwa, 

zwiększa emisje CO2, oprócz tego, że 

negatywnie wpływa na pozostałą część 

rynku i szkodzi konkurencyjności UE; 

11. przypomina, że przestrzeń powietrzna 

stanowi również część jednolitego rynku 

UE oraz że wszelka fragmentacja 

wynikająca z jej niewydajnego 

użytkowania i ze stosowania rozbieżnych 

praktyk krajowych (dotyczących np. 

rozdrobnionych systemów ATM/ATC 

ponad granicami krajowymi, 

nieskoordynowanych dotacji krajowych i 

unijnych prowadzących do wyścigu o 

inwestycje i do nieuczciwej konkurencji, 

procedur operacyjnych, podatków od nafty 

lotniczej, VAT na bilety, braku opłat 

związanych z emisjami gazów 

cieplarnianych itp.) wydłuża czas lotów i 

opóźnienia, powoduje dodatkowe zużycie 

paliwa, zwiększa emisje CO2, oprócz tego, 

że negatywnie wpływa na pozostałą część 

rynku transportu intermodalnego i 

utrudnia realizację celów polityki UE w 

zakresie zrównoważonego transportu; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Poprawka  6 

Jakop Dalunde 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa 

2016/2062(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. zauważa, że art. 3 rozporządzenia 

551/2004 przewiduje ustanowienie 

wspólnego europejskiego górnego rejonu 

informacji powietrznej (EUIR) bez 

uszczerbku dla suwerenności państw 

członkowskich w kwestii ich przestrzeni 

powietrznej, a także wzywa Komisję do 

jego wdrożenia, gdyż pozwoli to uporać 

się z regionalnymi wąskimi gardłami i 

umożliwi zapewnienie ciągłości usług 

powietrznych w najbardziej zagęszczonych 

częściach przestrzeni powietrznej w razie 

nieprzewidzianych okoliczności lub 

zakłóceń ruchu powietrznego; uważa, że 

EUIR pozwoli na stopniowe stworzenie 

transeuropejskiej autostrady powietrznej, 

która będzie kolejnym krokiem na drodze 
do zakończenia tworzenia jednolitej 

europejskiej przestrzeni powietrznej i 

racjonalnego pod względem kosztów 

zarządzania przestrzenią powietrzną UE; z 

zadowoleniem przyjmuje postępy, jakie 

poczyniono w zarządzaniu ruchem 

lotniczym, aby zwiększyć skuteczność, 

zmniejszyć koszty i emisje, zwłaszcza 

dzięki pracy menedżera sieci, a także 

apeluje do państw członkowskich o 

zakończenie realizacji FAB bez dalszych 

opóźnień, aby ułatwić dalsze postępy we 

wdrażaniu jednolitej europejskiej 

przestrzeni powietrznej; 

12. zauważa, że art. 3 rozporządzenia 

551/2004 przewiduje ustanowienie 

wspólnego europejskiego górnego rejonu 

informacji powietrznej (EUIR) bez 

uszczerbku dla suwerenności państw 

członkowskich w kwestii ich przestrzeni 

powietrznej, a także wzywa Komisję do 

jego wdrożenia, gdyż pozwoli to 

pokonywać granice krajowe i umożliwi 

zapewnienie ciągłości usług powietrznych 

w najbardziej zagęszczonych częściach 

przestrzeni powietrznej w razie 

nieprzewidzianych okoliczności lub 

zakłóceń ruchu powietrznego; uważa, że 

EUIR przyczyni się do stopniowego 

tworzenia jednolitej europejskiej 

przestrzeni powietrznej i racjonalnego pod 

względem kosztów zarządzania 

przestrzenią powietrzną UE; z 

zadowoleniem przyjmuje postępy, jakie 

poczyniono w zarządzaniu ruchem 

lotniczym, aby zwiększyć skuteczność, 

zminimalizować koszty zewnętrzne, 

ograniczyć hałas w portach lotniczych i 

emisje; podkreśla w szczególności 

znaczenie pracy menedżera sieci i apeluje 

do państw członkowskich o zakończenie 

realizacji FAB bez dalszych opóźnień, aby 

ułatwić dalsze postępy we wdrażaniu 

jednolitej europejskiej przestrzeni 

powietrznej; 
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2016/2062(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. jest świadomy emisji CO2 

generowanych w sektorze lotniczym; 

zwraca uwagę na szereg podjętych już i 

zaplanowanych działań na rzecz 

ograniczenia emisji CO2 i gazów 

cieplarnianych, obejmujących zarówno 

prace techniczne nad opracowaniem 

alternatywnych paliw i bardziej wydajnych 

statków powietrznych, jak również 

działania polityczne, tj. zapewnienie 

przestrzegania porozumień 

międzynarodowych; z zadowoleniem 

przyjmuje porozumienie osiągnięte w dniu 

6 października 2016 r. na 39. 

zgromadzeniu ICAO, w ramach którego 

przyjęto globalny system środków 

rynkowych w celu ograniczenia 

międzynarodowych emisji lotniczych, oraz 

zobowiązanie podjęte przez 65 krajów, aby 

uczestniczyć w dobrowolnej fazie do roku 

2027, co oznacza, że system zrównoważy 

do roku 2035 około 80 % emisji 

przekraczających poziomy z 2020 r.; 

przypomina o znaczeniu przedłużenia 

poza 31 grudnia 2016 r. odstępstwa 

przyznanego w ramach systemu handlu 

emisjami (ETS) dla emisji pochodzących z 

lotów łączących lotnisko znajdujące się w 

regionie najbardziej oddalonym w 

rozumieniu art. 349 TFUE; z 

zadowoleniem przyjmuje zamiar 

29. podkreśla konieczność ograniczenia 

wszystkich stosownych emisji gazów 

cieplarnianych związanych z rozwojem 

sektora lotnictwa; zwraca uwagę na szereg 

podjętych już i zaplanowanych działań na 

rzecz ograniczenia emisji CO2 i gazów 

cieplarnianych, obejmujących zarówno 

prace techniczne nad opracowaniem 

alternatywnych paliw i bardziej wydajnych 

statków powietrznych, jak również 

działania polityczne, tj. zapewnienie 

przestrzegania porozumień 

międzynarodowych; odnotowuje 

porozumienie osiągnięte w dniu 6 

października 2016 r. na 39. zgromadzeniu 

ICAO, w ramach którego przyjęto globalny 

system środków rynkowych w celu 

ograniczenia międzynarodowych emisji 

lotniczych, oraz zobowiązanie podjęte 

przez 65 krajów, aby uczestniczyć w 

dobrowolnej fazie do roku 2027, co 

oznacza, że system zrównoważy do roku 

2035 około 80 % emisji przekraczających 

poziomy z 2020 r.; zachęca Komisję do 

wprowadzenia kolejnych ambitnych 
środków na rzecz ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych pochodzących z 

lotnictwa; 
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przeprowadzenia przez Komisję przeglądu 

unijnych środków na rzecz ograniczenia 

emisji CO2 w sektorze lotnictwa w świetle 

tego porozumienia; 

Or. en 

 

 


