
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

8.2.2017 A8-0021/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégia v oblasti letectva pre Európu 

2016/2062(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta oznámenie Komisie o stratégii 

v oblasti letectva pre Európu a jej úsilie 

o nájdenie zdrojov na oživenie tohto 

odvetvia hľadaním nových trhových 

možností a odstraňovaním prekážok, ako 

aj jej návrhy na riešenie a predvídanie 

nových výziev na základe spoločnej 

európskej vízie vytvorením moderných 

regulačných rámcov; je presvedčený, že 

z dlhodobejšieho hľadiska by sa mal prijať 

globálnejší a ambicióznejší prístup, aby sa 

udržateľnému a konkurencieschopnému 

európskemu leteckému priemyslu poskytol 

potrebný impulz; 

1. berie na vedomie oznámenie 

Komisie o stratégii v oblasti letectva 

pre Európu a jej úsilie o nájdenie zdrojov 

na začlenenie tohto odvetvia hľadaním 

nových možností udržateľného rozvoja v 

dopravnej politike EÚ, ako aj jej návrhy 

na riešenie a predvídanie nových výziev 

na základe spoločnej európskej vízie 

vytvorením moderných regulačných 

rámcov; je presvedčený, že 

z dlhodobejšieho hľadiska by sa mal prijať 

globálnejší a ambicióznejší prístup, aby sa 

udržateľnému európskemu leteckému 

priemyslu poskytol potrebný impulz v 

prospech intramodálnej a intermodálnej 

hospodárskej súťaže; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégia v oblasti letectva pre Európu 

2016/2062(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. pripomína, že aj vzdušný priestor je 

súčasťou jednotného trhu EÚ a každá 

roztrieštenosť v dôsledku jeho 

neefektívneho využívania a rozdielne 

vnútroštátne postupy (čo sa týka napríklad 

prevádzkových postupov, daní, poplatkov 

atď.) spôsobujú dlhšie časy letov, 

oneskorenia, väčšiu spotrebu paliva 

a vyššie emisie CO2, a to popri negatívnom 

vplyve na zvyšok trhu a brzdení 

konkurencieschopnosti EÚ; 

11. pripomína, že aj vzdušný priestor je 

súčasťou jednotného trhu EÚ a každá 

roztrieštenosť v dôsledku jeho 

neefektívneho využívania a rozdielne 

vnútroštátne postupy (čo sa týka napríklad 

fragmentovaných systémov manažmentu a 

riadenia letovej prevádzky so štátnymi 

hranicami, nekoordinovaných 

vnútroštátnych dotácií a dotácií EÚ 

vedúcich k súťaži o investície a k nekalej 

súťaži, prevádzkových postupov, výnimiek 

z daní z kerozínu, DPH na cestovné lístky, 

neexistencie poplatkov na základe emisií 

skleníkových plynov atď.) spôsobujú dlhšie 

časy letov, oneskorenia, väčšiu spotrebu 

paliva a vyššie emisie CO2, a to popri 

negatívnom vplyve na zvyšok trhu 

intermodálnej dopravy a brzdení cieľov a 

zámerov udržateľnej dopravnej politiky 
EÚ; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégia v oblasti letectva pre Európu 

2016/2062(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. poznamenáva, že bez toho, aby bola 

dotknutá zvrchovanosť členských štátov 

nad ich vzdušným priestorom, sa 

v článku 3 nariadenia č. 551/2004 

stanovuje vytvorenie jednotnej európskej 

hornej letovej informačnej oblasti (EUIR), 

a vyzýva Komisiu, aby toto ustanovenie 

vykonala, pretože to umožní vyriešiť 

regionálne problémy a zaistí kontinuitu 

leteckých služieb v najhustejších častiach 

vzdušného priestoru v prípade 

nepredvídaných okolností alebo narušenia 

leteckej dopravy; domnieva sa, že EUIR 

umožní postupné vytvorenie transeurópskej 

vzdušnej diaľnice, čo by bolo ďalším 

krokom k dosiahnutiu jednotného 

európskeho neba a nákladovo efektívneho 

riadenia vzdušného priestoru EÚ; víta 

dosiahnutý pokrok v oblasti manažmentu 

letovej prevádzky zameraná na zvýšenie 

efektívnosti a na zníženie nákladov a 

emisií, a to najmä vďaka práci manažéra 

siete, a vyzýva členské štáty, aby dokončili 

FAB bez akéhokoľvek ďalšieho odkladu 

s cieľom uľahčiť ďalší pokrok 

pri dosahovaní jednotného európskeho 

neba; 

12. poznamenáva, že bez toho, aby bola 

dotknutá zvrchovanosť členských štátov 

nad ich vzdušným priestorom, sa 

v článku 3 nariadenia č. 551/2004 

stanovuje vytvorenie jednotnej európskej 

hornej letovej informačnej oblasti (EUIR), 

a vyzýva Komisiu, aby toto ustanovenie 

vykonala, pretože to umožní prekonať 

vnútroštátne hranice a zaistí kontinuitu 

leteckých služieb v najhustejších častiach 

vzdušného priestoru v prípade 

nepredvídaných okolností alebo narušenia 

leteckej dopravy; domnieva sa, že EUIR 

prispeje k postupnej realizácii jednotného 

európskeho neba a nákladovo efektívnemu 

riadeniu vzdušného priestoru EÚ; víta 

dosiahnutý pokrok v oblasti manažmentu 

letovej prevádzky zameraný na zvýšenie 

efektívnosti a na minimalizáciu externých 

nákladov a obmedzenie hluku na letiskách 

a emisií, zdôrazňuje najmä, že práca 

manažéra siete je dôležitá, a vyzýva 

členské štáty, aby dokončili FAB 

bez akéhokoľvek ďalšieho odkladu 

s cieľom uľahčiť ďalší pokrok 

pri dosahovaní jednotného európskeho 

neba; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégia v oblasti letectva pre Európu 

2016/2062(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. berie na vedomie emisie CO2, ktoré 

produkuje odvetvie letectva; zdôrazňuje 

celý rad opatrení, ktoré už prijali a plánujú 

sa prijať s cieľom dosiahnuť zníženie 

emisií CO2 a skleníkových plynov, a to tak 

technicky rozvíjaním alternatívnych palív a 

výkonnejších lietadiel, ako aj politicky 

dodržiavaním medzinárodných dohôd; víta 

dohodu dosiahnutú na 39. zasadnutí 

zhromaždenia Medzinárodnej organizácie 

civilného letectva (ICAO) 6. októbra 2016, 

na ktorom sa prijalo globálne trhové 

opatrenie (GMBM) na zníženie emisií z 

medzinárodnej leteckej dopravy, a záväzok 

65 krajín zapojiť sa do dobrovoľnej fázy do 

roku 2027, čo znamená, že do roku 2035 sa 

bude približne 80 % emisií nad úrovňami 

emisií z roku 2020 kompenzovať týmto 

systémom; zdôrazňuje, že je dôležité 

zachovať po 31. decembri 2016 výnimku 

udelenú na základe systému 

obchodovania s emisnými kvótami (ETS) 

na emisie z letov smerujúcich na letiská 

a z letísk v najvzdialenejších regiónoch, 

ako sú vymedzené v článku 349 ZFEÚ; 

víta úmysel Komisie zrevidovať opatrenia 

EÚ na zníženie emisií CO2 z letectva 

na základe tejto dohody; 

29. zdôrazňuje potrebu obmedziť 

všetky relevantné emisie skleníkových 

plynov, ktoré produkuje rast odvetvia 

letectva; zdôrazňuje celý rad opatrení, 

ktoré už prijali a plánujú sa prijať s cieľom 

dosiahnuť zníženie emisií CO2 a 

skleníkových plynov, a to tak technicky 

rozvíjaním alternatívnych palív a 

výkonnejších lietadiel, ako aj politicky 

dodržiavaním medzinárodných dohôd; 

berie na vedomie dohodu dosiahnutú 

na 39. zasadnutí zhromaždenia 

Medzinárodnej organizácie civilného 

letectva (ICAO) 6. októbra 2016, 

na ktorom sa prijalo globálne trhové 

opatrenie (GMBM) na zníženie emisií 

z medzinárodnej leteckej dopravy, 

a záväzok 65 krajín zapojiť sa 

do dobrovoľnej fázy do roku 2027, čo 

znamená, že do roku 2035 sa bude 

približne 80 % emisií nad úrovňami emisií 

z roku 2020 kompenzovať týmto 

systémom; nabáda Komisiu, aby zaviedla 

ďalšie ambiciózne opatrenia na zníženie 

emisií skleníkových plynov z letectva; 

Or. en 

 


