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Poprawka 1
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Motyw A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że liczba miejsc 
pracy, które zostały zlikwidowane przez 
europejskie linie lotnicze, oraz które są 
planowane do likwidacji wyniosła od roku 
2012 ponad 20 000; 

Or. en

Poprawka 2
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Motyw  B (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. uwzględniając, że europejscy partnerzy 
społeczni branży lotniczej w dniu 29 
stycznia 2013 roku w ramach dialogu na 
temat skutków wpływu globalnego kryzysu 
na lotnictwo cywilne zgodzili się co do 
tego, że konieczne jest skoordynowane i 
szeroko zakrojone działanie na 
płaszczyźnie międzynarodowej;

Or. de

Poprawka 3
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
opracowaniu wspólnego europejskiego 
podejścia do wspólnej polityki zewnętrznej 
w zakresie lotnictwa; jest zdania, że takie 
wspólne podejście musi zostać 
wzmocnione w przyszłości, aby umożliwić 
konkurowanie na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. de

Poprawka 4
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie takich narzędzi 
jak system wspólnych komisji w 
wypracowywaniu wspólnych podejść do 
specyficznych zagadnień związanych z 
lotnictwem;

Or. en

Poprawka 5
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
powiększaniu wspólnego europejskiego 
obszaru lotniczego w drodze zawierania 
umów lotniczych z krajami sąsiedzkimi 
oraz fakt, że umowy te doprowadziły do 
dostosowania ram prawnych w tak 
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ważnych obszarach, jak bezpieczeństwo 
ruchu lotniczego, jego ochrona, 
zarządzanie ruchem lotniczym, ochrona 
środowiska, prawa pasażerów lotniczych, 
uregulowania ekonomiczne czy aspekty 
socjalne do przepisów Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 6
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wskazuje, że transport lotniczy 
przyczynia się do znacznego wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, jako że w 
2012 r. linie europejskie obsłużyły 790 
milionów pasażerów, a szacunkowy 
roczny udział transportu lotniczego w 
europejskim PKB wynosi 365 miliardów 
euro;

Or. en

Poprawka 7
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
szeroko zakrojonej umowy dotyczącej 
ruchu lotniczego między UE a Stanami 
Zjednoczonymi oraz jego pozytywne 
skutki dla obu systemów gospodarczych, a 
także wygenerowanie przez niego 
szacunkowo 80 000 nowych miejsc pracy 
w ciągu pierwszych pięciu lat; wzywa 
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Komisję do możliwie szybkiego zawarcia 
szeroko zakrojonych umów dotyczących 
ruchu lotniczego z kolejnymi ważnymi 
partnerami, takimi jak Brazylia, Australia 
i Nowa Zelandia;

Or. de

Poprawka 8
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wskazuje, że dzięki wdrożeniu polityki 
zewnętrznej w zakresie lotnictwa 
wspólnotowego dokonał się znaczący 
postęp w kwestii dostosowania krajowych 
umów o komunikacji lotniczej do prawa 
unijnego, co umożliwiło maksymalne 
wykorzystanie możliwości jednolitego 
rynku w takim zakresie, w jakim ułatwia 
on konsolidację europejskiej branży 
lotniczej w czasie, gdy w warunkach 
globalizacji podmioty gospodarcze muszą 
być silniejsze, aby stawić czoła 
zagranicznej konkurencji;

Or. en

Poprawka 9
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia prac nad 
wprowadzeniem w życie jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) 
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oraz europejskiego systemu zarządzania 
ruchem lotniczym nowej generacji dla 
jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej (SESAR);

Or. de

Poprawka 10
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że w europejskim sektorze 
lotniczym mógłby nastąpić znaczny 
wzrost, gdyby wszystkie państwa 
stosowały zasady uczciwej i otwartej 
konkurencji;

2. wskazuje, że w europejskim sektorze 
lotniczym mógłby nastąpić znaczny 
wzrost, gdyby wszystkie państwa 
stosowały zasady uczciwej i otwartej 
konkurencji; stwierdza, że w znaczący 
sposób przyczynia się do tego rozwój 
jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej, a wskutek jej pełnego 
wdrożenia zostaną stworzone 
bezpośrednie i pośrednie możliwości 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 11
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że w europejskim sektorze 
lotniczym mógłby nastąpić znaczny 
wzrost, gdyby wszystkie państwa 
stosowały zasady uczciwej i otwartej 
konkurencji;

2. wskazuje, że w europejskim sektorze 
lotniczym mógłby nastąpić znaczny
wzrost, gdyby wszystkie państwa 
stosowały zasady uczciwej i otwartej 
konkurencji, co uwolniłoby cały potencjał, 
z jakim branża lotnicza mogłaby 
przyczynić się do rozwoju europejskiej 
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gospodarki;

Or. de

Poprawka 12
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla fakt, że polityka zewnętrzna 
w zakresie lotnictwa oznacza znaczące 
możliwości zatrudnienia, ale wymagają 
one poczynienia inwestycji na 
promowanie lepszych połączeń 
infrastrukturalnych pomiędzy dużymi 
portami lotniczymi, sąsiadującymi z nimi 
lotniskami regionalnymi i terenami 
przyległymi, aby doprowadzić do wzrostu
gospodarczego oraz efektów multiplikacji, 
co przyciągnie kolejne bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne oraz stworzy nowe 
miejsca pracy na większym obszarze 
geograficznym oraz poza sektorem 
lotniczym; 

Or. en

Poprawka 13
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wskazuje, że należy wzmocnić 
europejskie węzły komunikacji lotniczej 
odpowiednimi międzynarodowymi 
umowami lotniczymi w celu 
zabezpieczenia miejsc pracy w 
europejskich przedsiębiorstwach 
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lotniczych, na lotniskach i u dostawców 
zewnętrznych;

Or. de

Poprawka 14
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla w związku z tym, że umowy 
dotyczące ruchu lotniczego z państwami 
sąsiednimi oraz partnerami wyznającymi 
te same wartości muszą zawierać ramowe 
warunki prawne gwarantujące uczciwą 
konkurencję;

Or. de

Poprawka 15
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że nakładanie w 
poszczególnych państwach różnego 
rodzaju podatków w sektorze lotniczym, 
przeciążenie wynikające ze zwiększonego 
ruchu w portach lotniczych i przestrzeni 
lotniczej na terenie Wspólnoty, a także
zróżnicowanie wysokości opłat 
nawigacyjnych i lotniskowych mogą
stanowić przeszkody dla wzrostu;

3. widzi w nakładaniu w poszczególnych 
państwach różnego rodzaju podatków w 
sektorze lotniczym, przeciążenie
wynikające ze zwiększonego ruchu w 
portach lotniczych i przestrzeni lotniczej na 
terenie Wspólnoty, w zróżnicowaniu 
wysokości opłat nawigacyjnych i 
lotniskowych, a także w stosowaniu 
niskich standardów socjalnych i 
różnorodnych reguł pomocy publicznej 
poza granicami UE potencjalne 
przeszkody dla wzrostu i zatrudnienia;

Or. de
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Poprawka 16
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
przeanalizowania podatków, opłat i 
należności, które mają wpływ na koszty 
przedsiębiorstw lotniczych z punktu 
widzenia ich negatywnego wpływu na 
konkurencję światową;

Or. de

Poprawka 17
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do tego, by w ramach 
starań o szersze otwarcie rynku usług 
lotniczych przestrzegała ram prawnych, 
standardów bezpieczeństwa i pracy, 
standardów społecznych, przepisów 
dotyczących ochrony miejsc pracy i 
warunków pracy, przepisów 
bezpieczeństwa lotniczego i standardów 
środowiskowych, a także wzywa do 
podniesienia standardów jakości, tak aby 
konkurencja nie doprowadziła do 
obniżenia wspomnianych powyżej 
standardów;

4. wzywa Komisję do tego, by w ramach 
starań o poprawę konkurencyjności oraz
szersze otwarcie rynku usług lotniczych 
przestrzegała ram prawnych, standardów 
bezpieczeństwa i pracy, standardów 
społecznych, przepisów dotyczących 
ochrony miejsc pracy i warunków pracy, 
przepisów bezpieczeństwa lotniczego, w 
tym przepisów dotyczących czasu pracy i 
lotów mających na celu unikanie 
przemęczenia, a także standardów 
środowiskowych, oraz wzywa do 
podniesienia standardów jakości, tak aby 
konkurencja nie stała się wyścigiem ku jak 
największemu obniżeniu standardów;

Or. de
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Poprawka 18
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że plany liberalizacji branży 
lotniczej, na przykład w obszarze usług w 
ruchu naziemnym czy czasu pracy 
personelu latającego nie obciążyły 
pracowników branży ani ogółu obywateli; 
podkreśla, że planom liberalizacji musi 
towarzyszyć ocena ich skutków 
społecznych;

Or. de

Poprawka 19
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca uwagę, że między 
przedsiębiorstwami lotniczymi istnieje 
duża konkurencja związana z ofertą 
przewoźników niskokosztowych, 
segmentu, który obejmuje 40% całej 
oferty w ruchu lotniczym w UE; 
podkreśla, że wszystkie przedsiębiorstwa 
lotnicze muszą stosować się do praw 
podstawowych zawartych w konwencjach 
MOP nr 87 i 98, mówiących w wolności 
zgromadzeń, a także uznawać mandat 
przedstawicieli pracowników i 
przestrzegać układów zbiorowych pracy, 
przy czym przestrzeganie tych przepisów 
musi podlegać kontroli, a ich naruszanie -
sankcjom;

Or. de
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Poprawka 20
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że zainicjowana przez 
Komisję reforma w zakresie własności 
oraz kontroli przedsiębiorstw lotniczych, o 
ile w ogóle ma zostać przeprowadzona, 
powinna nastąpić na podstawie jasnych 
zasad i przy uwzględnieniu ewentualnych 
kosztów społecznych, a także po 
konsultacjach z partnerami społecznymi 
oraz przy ich daleko idącym 
zaangażowaniu; wskazuje, że u podstaw 
takiej reformy muszą leżeć takie same 
warunki konkurencji między UE a 
państwami trzecimi;

Or. de

Poprawka 21
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
podczas negocjacji dotyczących rozwoju 
stosunków w dziedzinie lotnictwa 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
partnerzy społeczni, w możliwe 
największym stopniu brały udział w 
określaniu strategii, a także w samych 
negocjacjach;

5. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
podczas negocjacji dotyczących rozwoju 
stosunków w dziedzinie lotnictwa 
wszystkie stosowne zainteresowane strony, 
w tym partnerzy społeczni, w możliwe 
największym stopniu brały w nich udział,
aby uzyskać jak najlepsze rezultaty w 
zakresie wykorzystania możliwości 
zatrudnienia oraz rozwoju tego sektora;

Or. en
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Poprawka 22
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
podczas negocjacji dotyczących rozwoju 
stosunków w dziedzinie lotnictwa 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
partnerzy społeczni, w możliwe 
największym stopniu brały udział w 
określaniu strategii, a także w samych 
negocjacjach;

5. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
podczas negocjacji dotyczących rozwoju 
stosunków w dziedzinie lotnictwa 
Parlament Europejski i wszystkie 
zainteresowane strony, w tym partnerzy 
społeczni, brali udział w określaniu 
strategii, a także w samych negocjacjach; 
konieczne jest przy tym przeprowadzenie i 
uwzględnienie oceny skutków 
społecznych;

Or. de

Poprawka 23
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje, że przedsiębiorstwa lotnicze 
z państw trzecich muszą przestrzegać praw 
podstawowych zapisanych przez MOP, 
takich jaki wolność zgromadzeń, 
powoływania przedstawicielstw 
pracowniczych oraz przestrzeganie 
układów zbiorowych pracy, w tym w 
szczególności artykułu 5 konwencji nr 87; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wiążącego zakotwiczenia klauzul 
socjalnych i standardów MOP w 
międzynarodowych umowach dotyczących
ruchu lotniczego oraz do ganienia 
naruszeń tych norm;

Or. de
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Poprawka 24
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. stwierdza, że rosnący udział rynkowy 
przewoźników niskokosztowych ma 
znaczący wpływ na konkurencję 
europejską oraz zmienia ją w segmencie 
lotów na średnich i krótkich odcinkach, 
oraz że ma negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo socjalne zatrudnionych;

Or. de

Poprawka 25
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. jest zdania, że pomimo iż przewoźnicy 
sieciowi muszą obecnie sprostać ostrej 
konkurencji ze strony przewoźników 
niskokosztowych, to ich oferta może się 
uzupełniać, także w obliczu nowych 
wyzwań pojawiających się na rynkach 
pozaeuropejskich w branży połączeń 
długodystansowych;

Or. de

Poprawka 26
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5c. jest zdania, że silna wspólna polityka 
zewnętrzna UE w zakresie lotnictwa, 
nakierowana przede wszystkim na 
najważniejsze rynki wzrostu w segmencie 
połączeń długodystansowych, w tym 
głównie na obszar Azji i Pacyfiku, 
otworzyłaby przed europejskimi 
przedsiębiorstwami lotniczymi nowe 
szanse gospodarcze;

Or. de

Poprawka 27
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uznaje swoje decyzje w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego pracowników 
niestacjonarnych za odpowiedni sposób 
na powstrzymanie starań niektórych 
przedsiębiorców, aby wykorzystać różnice 
w krajowych systemach zabezpieczenia 
społecznego ze szkodą dla pracowników;

Or. de

Poprawka 28
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. oczekuje od Komisji, aby zadbała, by 
przedsiębiorstwa lotnicze stosowały się 
także do tych regulacji, oraz by w 
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przeciwnym razie podejmowała stosowne 
działania;

Or. de


