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B8-1339/2016 

Резолюция на Европейския парламент относно международните споразумения в 

областта на въздухоплаването 

(2016/2961(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид въпроса до Комисията относно международните споразумения в 

областта на въздухоплаването (O-000128/2016 – B8-1807/2016), 

– като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2011 г. относно международни 

споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон, 

– като взе предвид своята резолюция от 2 юли 2013 г. относно външната политика 

на ЕС в областта на въздухоплаването, 

– като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно 

въздухоплаването, 

– като взе предвид стратегията на ЕС за въздухоплаването, представена от 

Комисията на 7 декември 2015 г., 

– като взе предвид решението на Съвета от 8 март 2016 г. за упълномощаване на 

Комисията да започне преговори за сключване на споразумения за авиационна 

безопасност с Китай и Япония, 

– като взе предвид решението на Съвета от 7 юни 2016 г. за упълномощаване на 

Комисията да започне преговори за сключване на споразумения за 

въздухоплавателни услуги на равнището на Съюза с АСЕАН, Турция, Катар и 

Обединените арабски емирства, 

– като взе предвид решението на Съвета от 1 декември 2016 г. за упълномощаване 

на Комисията да започне преговори за сключване на споразумения за 

въздухоплавателни услуги на равнището на Съюза с Армения, 

– като взе предвид трите споразумения в областта на въздушния транспорт, 

наречени споразумения „Открито небе“, подписани между Европейския съюз и 

неговите държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, 

Канада и Бразилия, от друга страна, 

– като взе предвид член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник, 

А. като има предвид, че суверенитетът на държавите над въздушното им 

пространство е гарантиран от международното право, в съответствие с 

разпоредбите, установени от Чикагската конвенция от 1944 г.; 
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Б. като има предвид, че Споразумението за въздушен транспорт, подписано през 

април 2007 г. между Европейската общност и нейните държави членки, от една 

страна, и Съединените американски щати, от друга страна, е небалансирано и 

незадоволително по отношение на европейските интереси, като нормативната 

уредба на САЩ продължава да забранява каботажа във въздушното си 

пространство и ограничава европейските инвестиции в авиокомпании от САЩ; 

В. като има предвид, че протоколът от 24 юни 2010 г. за изменение на 

споразумението „Открито небе“, подписано през 2007 г. между Европейския съюз 

и САЩ не доведе до никакъв значителен напредък по нерешените въпроси в 

рамките на въпросното споразумение; 

Г. като има предвид, че прогнозите на Комисията многократно са се оказвали твърде 

оптимистични по отношение на положителното отражение на подобни 

споразумения за въздушен транспорт; 

Д. като има предвид, че съществува реален риск някои преговори да доведат до 

небалансирани споразумения в ущърб на европейските въздушни превозвачи; 

Е. като има предвид, че редица европейски и американски авиокомпании са подали 

оплакване пред съответните публични органи за нарушаване на конкуренцията в 

резултат на държавните помощи, от които според твърденията се ползват някои 

трети авиокомпании; 

Ж. като има предвид, че през последните години нееднократно е регистрирано 

участие на дружества от трети държави в европейски компании, което 

предизвиква дебати и голямо вълнение сред обществеността; 

З. като има предвид, че предизвикателствата, свързани с тези споразумения, засягат 

сигурността, безопасността и качеството на услугите, предлагани на пътниците, 

както и бъдещето на авиокомпаниите и на въздухоплавателната промишленост на 

ЕС; 

И. като има предвид, че изходът от преговорите не трябва да води до намаляване или 

дори до изоставяне на стандартите, което неизбежно би оказало отрицателно 

въздействие както върху безопасността и сигурността, така и върху условията на 

труд на служителите в отрасъла; 

Й. като има предвид, че тайната, в която Комисията забулва тези преговори, както и 

дейностите, провеждани в рамките на ВИТС, ТПТИ и Споразумението по 

търговията с услуги, разрушава доверието на гражданите в институциите, които 

се предполага, че защитават техните интереси; 

К. като има предвид, че при разглеждане по време на пленарното заседание на 

Парламента на 23 ноември 2016 г. на въпроса с искане за устен отговор на 

комисията по транспорт и туризъм относно международните споразумения в 

областта на въздухоплаването, отговорите, предоставени от Комисията, не 

отговориха в достатъчна степен на опасенията, изразени от редица членове на ЕП; 

1. изразява загриженост, че Комисията може да поиска да отвори в по-голяма степен 
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европейското небе за авиокомпании от трети държави, които се разрастват 

стремглаво, докато много от европейските авиокомпании са изправени пред 

тежки финансови затруднения; 

2. призовава Комисията да предостави подробен отчет на споразумения в областта 

на въздухоплаването „Открито небе“, които са влезли в сила, като вземе предвид 

всички забележки, изразени от заинтересованите страни; 

3. изразява съжаление във връзка с липсата на прозрачност от страна на Комисията 

относно текущите преговори; 

4. за тази цел изисква процедурата за справки с поверителни документи да бъде 

напълно прозрачна, така че членовете на ЕП да могат лесно да получат достъп до 

тях и да ги разглеждат при добри условия на труд; 

5. призовава Комисията да информира Парламента преди и след всеки кръг от 

преговори; 

6. призовава Комисията да поясни съдържанието на клаузите за конкуренция, които 

възнамерява да въведе, за да се гарантира лоялна конкуренция между 

европейските превозвачи и чуждестранните превозвачи, включително чрез 

получаване на уверението от страна на третите държави за осигуряването на 

истинска прозрачност на сметките; 

7. призовава Комисията да гарантира, че правилата на собственост и контрол върху 

авиокомпаниите са реципрочни; 

8. призовава държавите членки да възприемат твърд подход по време на 

преговорите, като по-конкретно се обърне възможно най-голямо внимание на 

отрицателните последици в социалната област, които споразуменията за 

въздухоплавателни услуги, по които се водят преговори, биха могли да причинят, 

и, по целесъобразност, да разрешат на тяхна територия замразяването, 

ограничаването или дори премахването на правата за трафик, предоставени на 

въздушните превозвачи на съответните трети държави; 

9. изисква след сключването на споразуменията съответните да не бъдат прилагат 

временно без одобрение от страна на държавите членки; 

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 


