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B8-1339/2016 

Resolução do Parlamento Europeu sobre acordos internacionais no domínio da aviação 

(2016/2961(RSP)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a pergunta dirigida à Comissão sobre acordos internacionais no 

domínio da aviação (O-000128 – B8-1807/2016), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de junho de 2011, sobre acordos aéreos 

internacionais no âmbito do Tratado de Lisboa, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 2 de julho de 2013, sobre a política externa da UE 

no sector da aviação, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de novembro de 2015, sobre a aviação, 

– Tendo em conta a Estratégia da Aviação para a Europa, apresentada pela Comissão em 

7 de dezembro de 2015, 

– Tendo em conta a decisão do Conselho, de 8 de março de 2016, que autoriza a 

Comissão a encetar negociações com o Japão e a China sobre acordos em matéria de 

segurança da aviação, 

– Tendo em conta a decisão do Conselho, de 7 de junho de 2016, que autoriza a Comissão 

a iniciar a negociação, a nível da UE, de acordos de serviços aéreos com a Associação 

das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), a Turquia, o Catar e os Emirados Árabes 

Unidos, 

– Tendo em conta a decisão do Conselho, de 1 de dezembro de 2016, que autoriza a 

Comissão a iniciar a negociação, a nível da UE, de acordos de serviços aéreos com a 

Arménia, 

– Tendo em conta os três acordos, denominados acordos de «céu aberto», celebrados no 

domínio da aviação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e 

os Estados-Unidos, o Canadá e o Brasil, por outro, 

– Tendo em conta o artigo 218.º, n.º 11, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), 

– Tendo em conta o artigo 128.º, n.º 5, e o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento, 

A. Considerando que a soberania dos Estados relativamente ao seu espaço aéreo está 

consagrada no direito internacional, em conformidade com as disposições estabelecidas 

pela Convenção de Chicago, de 1944; 

B. Considerando que o acordo no domínio do transporte aéreo, assinado em abril de 2007 

entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e os Estados 

Unidos da América, por outro, é desequilibrado e insatisfatório para os interesses 
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europeus, uma vez que a regulamentação americana mantém a proibição da cabotagem 

no seu espaço aéreo e limita os investimentos europeus nas companhias aéreas 

americanas; 

C. Considerando que o Protocolo de 24 de junho de 2010 que altera o acordo de «céu 

aberto», assinado em 2007 entre a União Europeia e os Estados Unidos, não trouxe 

qualquer progresso significativo nas questões pendentes relativamente ao referido 

acordo; 

D. Considerando que ficou repetidamente provado que as previsões da Comissão são 

demasiado otimistas no que diz respeito aos efeitos benéficos de tais acordos aéreos; 

E. Considerando que existe um risco real de algumas negociações conduzirem a acordos 

desequilibrados, desfavoráveis às transportadoras aéreas europeias; 

F. Considerando que várias companhias aéreas europeias e americanas se queixaram junto 

das suas autoridades públicas nacionais de distorções de concorrência resultantes dos 

auxílios estatais de que beneficiam certas companhias de aviação; 

G. Considerando que, nos últimos anos, empresas provenientes de países terceiros 

tomaram participações em companhias europeias, o que deu azo a debates e suscitou 

uma viva emoção na opinião pública; 

H. Considerando que os desafios associados a esses acordos comprometem a segurança e a 

qualidade dos serviços prestados aos passageiros, bem como o futuro das empresas e da 

indústria aeronáutica europeia; 

I. Considerando que o resultado das negociações não deve conduzir a uma redução, nem 

ao abandono dos padrões, facto que teria inevitavelmente consequências nefastas, tanto 

no plano da segurança como no plano das condições de trabalho dos trabalhadores do 

sector; 

J. Considerando que o secretismo gerado pela Comissão em torno dessas negociações, à 

semelhança do que aconteceu no âmbito do AECG, do TTIP e do TiSA, destrói a 

confiança dos cidadãos nas instituições que supostamente os representam e defendem os 

seus interesses; 

K. Considerando que, em 23 de novembro de 2016, aquando do exame, em sessão plenária 

do Parlamento, da pergunta oral da Comissão dos Transportes e do Turismo relativa aos 

acordos internacionais no domínio da aviação, as respostas fornecidas pela Comissão 

não estiveram à altura das preocupações manifestadas por diversos deputados ao 

Parlamento; 

1. Manifesta-se preocupado com o facto de que a Comissão possa pretender alargar a 

abertura do céu europeu a companhias de países terceiros que registam um crescimento 

fulgurante, enquanto muitas companhias europeias enfrentam grandes dificuldades 

financeiras; 

2. Solicita à Comissão que forneça um balanço exaustivo dos acordos aéreos de «céu 

aberto» que entraram em vigor, balanço esse que deve ter em conta todas as 
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observações que as partes interessadas venham a formular; 

3. Lamenta a falta de transparência da Comissão no que diz respeito às negociações em 

curso; 

4. Solicita, neste contexto, que o procedimento de consulta de documentos confidenciais 

seja plenamente transparente, de modo a que os deputados possam aceder prontamente a 

estes documentos e estudá-los em boas condições de trabalho; 

5. Insta a Comissão a manter o Parlamento informado, antes e depois de cada ronda de 

negociações; 

6. Solicita à Comissão que clarifique o conteúdo das cláusulas de concorrência que 

pretende introduzir para garantir uma concorrência leal entre as transportadoras 

europeias e as transportadoras estrangeiras, nomeadamente obtendo dos países terceiros 

a garantia de uma real transparência das contas; 

7. Solicita à Comissão que assegure que as regras de propriedade e de controlo das 

transportadoras aéreas se apliquem de forma recíproca; 

8. Insta os Estados-Membros a adotarem uma atitude firme durante as negociações, 

nomeadamente dando maior atenção aos efeitos negativos que os acordos de aviação 

negociados possam ter no domínio social, e, se for caso disso, autorizando, no seu 

território, o congelamento, a restrição ou mesmo a supressão dos direitos de tráfego 

concedidos às transportadoras aéreas dos países terceiros em causa; 

9. Exige que os acordos, uma vez concluídos, não sejam aplicados a título provisório sem 

a aprovação dos Estados-Membros; 

10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 


