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8.2.2017 A8-0021/4 

Alteração  4 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Estratégia da Aviação para a Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a Comunicação da 

Comissão sobre uma Estratégia da Aviação 

para a Europa e os seus esforços no sentido 

de identificar fontes para promover o setor, 

através da identificação de novas 

oportunidades de mercado e da eliminação 

das barreiras, e ainda com as suas 

propostas com vista a antecipar e dar 

resposta a novos desafios, com base numa 

visão comum europeia e através do 

desenvolvimento de quadros 

regulamentares mais modernos; entende 

que, numa perspetiva a mais longo prazo, 

deve ser considerada uma abordagem mais 

holística e ambiciosa, a fim de 

proporcionar o impulso necessário para um 

setor dos transportes aéreos europeu 

sustentável e competitivo; 

1. Regista a Comunicação da Comissão 

sobre uma Estratégia da Aviação para a 

Europa e os seus esforços no sentido de 

identificar fontes para posicionar este 

setor, através da identificação de novas 

oportunidades de desenvolvimento 

sustentável no âmbito da política de 

transportes da UE, e ainda com as suas 

propostas com vista a antecipar e dar 

resposta a novos desafios, com base numa 

visão comum europeia e através do 

desenvolvimento de quadros 

regulamentares mais modernos; entende 

que, numa perspetiva a mais longo prazo, 

deve ser considerada uma abordagem mais 

holística e ambiciosa, a fim de 

proporcionar o impulso necessário para um 

setor dos transportes aéreos europeu 

sustentável em favor da concorrência 

intramodal e intermodal leal; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Alteração  5 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Estratégia da Aviação para a Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Recorda que o espaço aéreo faz 

igualmente parte do mercado único da UE 

e que qualquer fragmentação resultante da 

sua utilização ineficiente e de práticas 

nacionais divergentes (por exemplo, em 

matéria de procedimentos operacionais, 

impostos, taxas, etc.) origina tempos de 

voo mais longos, atrasos, mais gastos de 

combustível, níveis mais altos de emissões 

de CO2, além de ter um impacto negativo 

no restante mercado e prejudicar a 

competitividade da UE; 

11. Recorda que o espaço aéreo faz 

igualmente parte do mercado único da UE 

e que qualquer fragmentação resultante da 

sua utilização ineficiente e de práticas 

nacionais divergentes (por exemplo, em 

matéria de sistemas ATM/ATC 

fragmentados que ultrapassam as 

fronteiras nacionais, descoordenação dos 

subsídios a nível nacional e da UE que 

provoca uma corrida aos investimentos e 

concorrência desleal, procedimentos 

operacionais, isenções de impostos sobre o 

querosene, IVA sobre os bilhetes, 

ausência de taxas com base nos gases com 

efeito de estufa, etc.) origina tempos de 

voo mais longos, atrasos, mais gastos de 

combustível, níveis mais altos de emissões 

de CO2, além de ter um impacto negativo 

no restante mercado dos transportes 

intermodais e prejudicar os objetivos da 

UE em matéria de política de transportes 

sustentáveis; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

8.2.2017 A8-0021/6 

Alteração  6 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Estratégia da Aviação para a Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Observa que o artigo 3.º do 

Regulamento (CE) n.º 551/2004, sem 

prejuízo da soberania dos 

Estados-Membros, prevê a criação de uma 

única região superior de informação de voo 

europeia (RESIV) e insta a Comissão a 

executar isto, dado que tal irá permitir 

superar os estrangulamentos regionais e a 

continuidade dos serviços aéreos nas zonas 

mais densas do espaço aéreo, no caso de 

circunstâncias imprevistas ou interrupção 

do tráfego aéreo; considera que a RESIV 

irá permitir a criação gradual de uma 

“Autoestrada do Céu Transeuropeia”, que 

seria mais um passo para a realização do 

Céu Único Europeu e a gestão eficaz do 

espaço aéreo da UE; congratula-se com os 

progressos realizados na gestão do tráfego 

aéreo com o objetivo de ganhar eficiência, 

reduzir custos e emissões – em particular, 

graças ao trabalho do Gestor da Rede – e 

exorta os Estados-Membros a estabelecer 

os FAB sem mais demoras, a fim de 

facilitar novos progressos rumo ao Céu 

Único Europeu; 

12. Observa que o artigo 3.º do 

Regulamento (CE) n.º 551/2004, sem 

prejuízo da soberania dos 

Estados-Membros, prevê a criação de uma 

única região superior de informação de voo 

europeia (RESIV) e insta a Comissão a 

executar isto, dado que tal irá permitir 

superar as fronteiras nacionais e a 

continuidade dos serviços aéreos nas zonas 

mais densas do espaço aéreo, no caso de 

circunstâncias imprevistas ou interrupção 

do tráfego aéreo; considera que a RESIV 

irá contribuir para a realização gradual do 

Céu Único Europeu e a gestão eficaz do 

espaço aéreo da UE; congratula-se com os 

progressos realizados na gestão do tráfego 

aéreo com o objetivo de ganhar eficiência, 

minimizar os custos externos e reduzir o 

ruído nos aeroportos e as emissões; 

salienta, em particular, a importância do 

trabalho do Gestor da Rede e exorta os 

Estados-Membros a estabelecerem os FAB 

sem mais demoras, a fim de facilitar novos 

progressos rumo ao Céu Único Europeu; 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Alteração  7 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Estratégia da Aviação para a Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Toma nota das emissões de CO2 

resultantes do setor da aviação; destaca o 

vasto conjunto de ações já empreendidas e 

a empreender para obter uma redução das 

emissões de carbono e gases com efeito de 

estufa, tanto através do desenvolvimento 

técnico de combustíveis alternativos como 

de aeronaves mais eficazes, bem como do 

ponto de vista político, através da adesão a 

acordos internacionais; congratula-se com 

o acordo alcançado na 39.ª Assembleia da 

OACI, em 6 de outubro de 2016, com a 

adoção de uma medida baseada no 

mercado global (MBMG) para reduzir as 

emissões internacionais no setor da 

aviação, bem como o compromisso 

assumido por 65 países de participarem na 

fase voluntária até 2027, o que significa 

que cerca de 80% das emissões superiores 

aos níveis de 2020 serão compensadas pelo 

regime até 2035; recorda a importância de 

manter depois de 31 de dezembro de 2016 
a derrogação concedida no quadro do 

sistema de transação de licenças de 

emissão (RCLE) às emissões dos voos que 

ligam um aeródromo situado numa região 

ultraperiférica, na aceção do artigo 349.º 

do TFUE; congratula-se com a intenção 

da Comissão de proceder à revisão das 
medidas da UE destinadas a reduzir as 

emissões de CO2 resultantes do setor da 

29. Realça a necessidade de reduzir as 

emissões de todos os gases com efeito de 

estufa (GEE) relevantes resultantes do 

crescimento do setor da aviação; destaca o 

vasto conjunto de ações já empreendidas e 

a empreender para obter uma redução das 

emissões de carbono e gases com efeito de 

estufa, tanto através do desenvolvimento 

técnico de combustíveis alternativos como 

de aeronaves mais eficazes, bem como do 

ponto de vista político, através da adesão a 

acordos internacionais; regista o acordo 

alcançado na 39.ª Assembleia da OACI, 

em 6 de outubro de 2016, com a adoção de 

uma medida baseada no mercado global 

(MBMG) para reduzir as emissões 

internacionais no setor da aviação, bem 

como o compromisso assumido por 65 

países de participarem na fase voluntária 

até 2027, o que significa que cerca de 80% 

das emissões superiores aos níveis de 2020 

serão compensadas pelo regime até 2035; 

incentiva a Comissão a apresentar mais 

medidas ambiciosas destinadas a reduzir as 

emissões de GEE resultantes do setor da 

aviação; 
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aviação, tendo em conta este acordo; 

Or. en 

 

 


