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8.2.2017 A8-0021/4 

Amendamentul  4 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

O strategie în domeniul aviației pentru Europa 

2016/2062(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută comunicarea Comisiei 

intitulată „O strategie în domeniul aviației 

pentru Europa” și eforturile sale de a 

identifica surse pentru impulsionarea 

sectorului prin identificarea unor noi 

oportunități pe piață și prin eliminarea 

barierelor; salută, de asemenea, 

propunerile sale în vederea soluționării și 

anticipării noilor provocări, pe baza unei 

viziuni europene comune, prin dezvoltarea 

unor cadre de reglementare moderne; 

consideră că, într-o perspectivă pe termen 

mai lung, ar trebui adoptată o abordare mai 

holistică și mai ambițioasă, pentru a oferi 

impulsul necesar pentru un sector aviatic 

european competitiv și sustenabil; 

1. ia act de comunicarea Comisiei 

intitulată „O strategie în domeniul aviației 

pentru Europa” și eforturile sale de a 

identifica surse pentru a plasa acest sector 

prin identificarea unor noi oportunități în 

materie de dezvoltare durabilă în cadrul 

politicii UE în domeniul transporturilor, 

precum și de propunerile sale în vederea 

soluționării și anticipării noilor provocări, 

pe baza unei viziuni europene comune, prin 

dezvoltarea unor cadre de reglementare 

moderne; consideră că, într-o perspectivă 

pe termen mai lung, ar trebui adoptată o 

abordare mai holistică și mai ambițioasă, 

pentru a oferi impulsul necesar pentru un 

sector aviatic european sustenabil, 

favorabil concurenței intra- și inter-

modale; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Amendamentul  5 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

O strategie în domeniul aviației pentru Europa 

2016/2062(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. reamintește că spațiul aerian face și 

el parte din piața unică europeană, iar orice 

fragmentare care rezultă în urma utilizării 

sale ineficiente, precum și a practicilor 

naționale divergente (de exemplu, cu 

privire la procedurile operaționale, 

impozite, taxe etc.), conduce la prelungirea 

duratei zborurilor, întârzieri, consum 

suplimentar de combustibil, precum și 

emisii mai mari de dioxid de carbon, pe 

lângă impactul negativ asupra restului 

pieței și obstrucționarea competitivității 

UE; 

11. reamintește că spațiul aerian face și 

el parte din piața unică europeană, iar orice 

fragmentare care rezultă în urma utilizării 

sale ineficiente, precum și a practicilor 

naționale divergente (de exemplu, cu 

privire la ATM/ATC fragmentate cu 

frontiere naționale, subvențiile 

necoordonate la nivel național și la 

nivelul UE, care conduc la o cursă a 

investițiilor și la concurență neloială, 

procedurile operaționale, derogările de la 

impozitele pe kerosen, TVA-ul pentru 

bilete, absența unor taxe bazate pe GES 

etc.), conduce la prelungirea duratei 

zborurilor, întârzieri, consum suplimentar 

de combustibil, precum și emisii mai mari 

de dioxid de carbon, pe lângă impactul 

negativ asupra restului pieței de transport 

intermodal și obstrucționarea obiectivelor 

și țintelor UE în materie de politică a 

transporturilor sustenabile; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

O strategie în domeniul aviației pentru Europa 

2016/2062(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. ia act de faptul că articolul 3 din 

Regulamentul nr. 551/2004 prevede, fără a 

aduce atingere suveranității statelor 

membre asupra spațiului lor aerian, 

instituirea unei regiuni europene superioare 

unice de informare a zborurilor (EUIR), și 

invită Comisia să o pună în aplicare, 

deoarece va permite depășirea blocajelor 

regionale și continuitatea serviciilor 

aeriene în cele mai dense părți ale spațiului 

aerian în eventualitatea unor împrejurări 

neprevăzute sau a unor perturbări ale 

traficului aerian; consideră că EUIR va 

permite crearea treptată a unei 

„autostrăzi transeuropene a cerului”, care 

ar fi un nou pas în direcția finalizării 
cerului unic european și a gestionării 

spațiului aerian al UE de o manieră 

eficientă din punctul de vedere al 

costurilor; salută progresele deja realizate 

în domeniul managementului traficului 

aerian, care vizează sporirea eficienței și 

reducerea costurilor și a emisiilor, în 

special datorită activității desfășurate de 

administratorul de rețea; invită statele 

membre să finalizeze blocurile funcționale 

de spațiu aerian (FAB) fără întârziere 

pentru a facilita înregistrarea de progrese 

suplimentare în direcția cerului unic 

european; 

12. ia act de faptul că articolul 3 din 

Regulamentul nr. 551/2004 prevede, fără a 

aduce atingere suveranității statelor 

membre asupra spațiului lor aerian, 

instituirea unei regiuni europene superioare 

unice de informare a zborurilor (EUIR), și 

invită Comisia să o pună în aplicare, 

deoarece va permite depășirea frontierelor 

naționale și continuitatea serviciilor 

aeriene în cele mai dense părți ale spațiului 

aerian în eventualitatea unor împrejurări 

neprevăzute sau a unor perturbări ale 

traficului aerian; consideră că EUIR va 

contribui treptat la realizarea cerului unic 

european și la gestionarea spațiului aerian 

al UE de o manieră eficientă din punctul de 

vedere al costurilor; salută progresele deja 

realizate în domeniul managementului 

traficului aerian, care vizează sporirea 

eficienței și reducerea la minimum a 

costurilor externe, precum și reducerea 

zgomotului în cadrul aeroporturilor și a 

emisiilor; subliniază, în special, că 

activitatea desfășurată de administratorul 

de rețea este importantă și invită statele 

membre să finalizeze blocurile funcționale 

de spațiu aerian (FAB) fără întârziere 

pentru a facilita înregistrarea de progrese 

suplimentare în direcția cerului unic 

european; 

Or. en 
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Amendamentul  7 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

O strategie în domeniul aviației pentru Europa 

2016/2062(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. ia act de emisiile de CO2 generate 

de sectorul aviației; subliniază gama largă 

de măsuri care au fost deja întreprinse sau 

urmează să fie luate pentru a obține o 

reducere a emisiilor de CO2 și a emisiilor 

de gaze cu efect de seră, atât la nivel 

tehnic, prin dezvoltarea de combustibili 

alternativi și de aeronave mai eficiente, cât 

și la nivel politic, prin respectarea 

acordurilor internaționale; salută acordul la 

care s-a ajuns în cadrul celei de a 39-a 

Adunări a OACI la 6 octombrie 2016, 

odată cu adoptarea unei măsuri globale 

bazate pe piață (GMBM) pentru reducerea 

emisiilor generate de aviația internațională, 

și angajamentul asumat de 65 de țări de a 

participa la faza voluntară până în 2027, 

ceea ce înseamnă că aproximativ 80 % din 

emisiile care depășesc nivelurile din 2020 

vor fi compensate prin acest sistem până în 

2035; subliniază importanța de a menține 

și după 31 decembrie 2016 derogarea 

acordată în cadrul schemei de 

comercializare a certificatelor de emisii 

(ETS) pentru emisiile provenite de la 

zborurile efectuate spre sau de pe un 

aerodrom situat într-o regiune 

ultraperiferică, în sensul articolul 349 din 

TFUE; salută intenția Comisiei de a 

revizui în lumina acestui acord măsurile 

luate de UE pentru reducerea emisiilor de 

CO2 din sectorul aviatic; 

29. subliniază nevoia de a reduce toate 

emisiile relevante de gaze cu efect de seră 

(GES) generate de dezvoltarea sectorului 

aviației; subliniază gama largă de măsuri 

care au fost deja întreprinse sau urmează să 

fie luate pentru a obține o reducere a 

emisiilor de CO2 și a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, atât la nivel tehnic, prin 

dezvoltarea de combustibili alternativi și de 

aeronave mai eficiente, cât și la nivel 

politic, prin respectarea acordurilor 

internaționale; ia act de acordul la care s-a 

ajuns în cadrul celei de a 39-a Adunări a 

OACI la 6 octombrie 2016, odată cu 

adoptarea unei măsuri globale bazate pe 

piață (GMBM) pentru reducerea emisiilor 

generate de aviația internațională, și 

angajamentul asumat de 65 de țări de a 

participa la faza voluntară până în 2027, 

ceea ce înseamnă că aproximativ 80 % din 

emisiile care depășesc nivelurile din 2020 

vor fi compensate prin acest sistem până în 

2035; încurajează Comisia să introducă 

măsuri ambițioase suplimentare pentru 

reducerea emisiilor de GES din sectorul 

aviatic; 
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