
PR\828969RO.doc PE445.990v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru transport și turism

2009/0018(NLE)

17.12.2010

***
PROIECT DE RECOMANDARE
referitoare la proiectul de decizie a Consiliului cu privire la încheierea 
Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele 
sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte
(15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare Silvia-Adriana Țicău



PE445.990v01-00 2/9 PR\828969RO.doc

RO

PR_AVC_NLE-AP_art90

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)



PR\828969RO.doc 3/9 PE445.990v01-00

RO

CUPRINS

Page

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................6



PE445.990v01-00 4/9 PR\828969RO.doc

RO



PR\828969RO.doc 5/9 PE445.990v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului cu privire la încheierea Acordului 
privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de 
o parte, și Canada, pe de altă parte
(15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15380/2010),

– având în vedere proiectul de acord privind transportul aerian dintre Comunitatea 
Europeană și statele sale membre și Canada (08303/10/2009),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
100 alineatul (2), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și 
articolul 218 alineatul (8) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (C7-14703/2010),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2010),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Canadei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, crește numărul situațiilor 
în care este necesară o aprobare din partea Parlamentului în vederea încheierii unui acord 
internațional. Acordurile privind transportul aerian intră acum în această categorie, deoarece 
privesc un domeniu căruia i se aplică procedura legislativă ordinară1. În trecut, Parlamentul 
era doar consultat cu privire la astfel de acorduri. 

În ciuda faptului că UE și Canada întrețin relații economice și politice de foarte mult timp, 
înaintea prezentului acord aviația făcea obiectul unor acorduri bilaterale cu 19 dintre statele 
membre ale UE. Multe dintre aceste acorduri conțineau numeroase restricții și nu ofereau 
acces deplin la piețele respective. În noiembrie 2002, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a 
declarat anumite dispoziții din acordurile bilaterale în cauză incompatibile cu dreptul 
comunitar. Prin urmare, în octombrie 2007, Consiliul a acordat Comisiei un mandat de 
negociere a unui acord global în domeniul aviației, care să înlocuiască acordurile bilaterale 
existente. În anul respectiv, nouă milioane de persoane au călătorit între UE și Canada.

Mandatul de negociere stabilește obiectivul de a crea un spațiu aviatic deschis (OAA – Open 
Aviation Area) între UE și Canada. Acest lucru ar crea o piață unică a transportului aerian 
între UE și Canada în care investițiile ar putea circula liber și în care companiile aeriene 
europene și canadiene ar putea furniza servicii aeriene fără niciun fel de restricții, inclusiv pe 
piețele interne ale celor două părți.

Realizarea integrală a acestui mandat ar impune modificări legislative importante în Canada, 
în special în vederea eliminării restricțiilor legale existente cu privire la proprietatea și 
controlul străin asupra companiilor aeriene canadiene și la cabotaj. Din acest motiv, mandatul 
recunoaște explicit posibilitatea aplicării acordului în mod progresiv. În cursul negocierilor, 
UE a acceptat că deschiderea totală a investițiilor nu poate fi realizată de la început, urmând 
să fie introdusă în mai multe etape pe parcursul unei perioade de tranziție. 

Acordul privind transportul aerian UE-Canada a fost parafat la 30 noiembrie 2008, a primit 
sprijin în cadrul summitului UE-Canada din 6 mai 2009 și a fost semnat la 17-18 decembrie 
2009. Canada și UE au negociat, de asemenea, un acord privind siguranța aeriană. Acesta face 
obiectul unei recomandări separate (A7-0298/2010).

Conținutul acordului 

Acordul cuprinde o eșalonare treptată a drepturilor de trafic, a oportunităților de investiții, 
precum și cooperarea la scară largă cu privire la o serie de aspecte, printre care siguranța, 
securitatea, aspectele sociale, interesele consumatorilor, mediul, gestionarea traficului aerian, 
ajutoarele de stat și concurența. Toate companiile aeriene ale UE vor putea să opereze zboruri 
directe către Canada de oriunde în Europa. Acordul elimină toate restricțiile privind rute, 
prețuri sau numărul de zboruri săptămânale între Canada și UE. Companiile aeriene sunt 
libere să se angajeze în acorduri comerciale, precum acorduri de partajare de cod, care sunt 

                                               
1 Articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
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importante pentru liniile aeriene care deservesc un număr mare de destinații și să-și 
stabilească tarifele în conformitate cu legea concurenței. 

Acordul conține dispoziții privind deschiderea în etape a pieței, în legătură cu acordarea mai 
multor libertăți de investiție de către ambele părți: 

Prima etapă se aplică atunci când capitalul străin al companiilor aeriene este limitat la 
25%, precum și în cazul în care negocierile privind acordul au fost încheiate. 
Companiile aeriene au libertatea, fără restricții, de a opera servicii directe între orice 
punct din Europa și orice punct din Canada. Nu vor mai exista restricții cu privire la 
numărul de companii aeriene care operează zboruri între UE și Canada, și nici în cazul 
numărului de servicii operate de o companie aeriană. Companiile aeriene de transport 
de mărfuri vor avea dreptul de a-și continua zborul către țări terțe. 

A doua etapă începe de îndată ce Canada a luat măsurile necesare pentru a permite 
investitorilor europeni să dețină până la 49% din acțiunile cu drept de vot ale 
transportatorilor aerieni canadieni. Astfel, vor fi disponibile anumite drepturi 
suplimentare, inclusiv dreptul operatorilor aerieni de transport de mărfuri de a furniza 
servicii țărilor terțe din partea celeilalte părți, fără conexiune în punctul de origine 
(așa-numitele drepturi aferente „celei de-a șaptea libertăți”). De fapt, Canada a 
introdus această posibilitate în martie 2009.

A treia etapă începe de îndată ce ambele părți introduc posibilitatea ca investitorii să 
înființeze și să gestioneze noi companii aeriene pe piața celeilalte părți. Apoi 
companiile aeriene de transport de pasageri vor putea să-și continue zborul către țări 
terțe. 

A patra etapă și cea finală oferă drepturi depline de operare între, în cadrul și dincolo 
de ambele piețe, inclusiv între puncte aflate pe teritoriul celeilalte părți (cabotaj). 
Acest drept va fi acordat după ce cele două părți permit proprietatea și controlul 
integral al transportatorilor lor aerieni de către cetățeni ai celeilalte părți.

Ambele părți au fost de acord să coopereze strâns cu scopul de a atenua impactul aviației 
asupra schimbărilor climatice. În domeniul securității și siguranței, acordul are în vedere 
recunoașterea reciprocă a standardelor și „controlul unic de securitate” (transferul pasagerilor, 
bagajului și al mărfurilor va fi scutit de măsuri de securitate suplimentare). Există, de 
asemenea, dispoziții specifice privind îmbunătățirea intereselor consumatorilor, inclusiv 
angajamentul de a purta consultări, în vederea găsirii unor abordări compatibile, în măsura în 
care acest lucru este posibil, pe teme cum ar fi compensarea în cazul refuzului la îmbarcare, 
măsuri de accesibilitate și rambursarea pasagerilor. Textul prevede un mecanism solid care să 
garanteze că liniile aeriene nu se pot confrunta cu situații de discriminare în ceea ce privește 
accesul la infrastructuri și la subvenții din partea statului.

Evaluarea

Acordul poate fi descris fără modestie ca fiind cel mai ambițios acord de transport aerian între 
UE și un partener mondial major. Acesta va îmbunătăți în mod semnificativ legăturile dintre 
piețele celor două părți și cele dintre oameni, creând, în același timp, noi oportunități pentru 
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sectorul aerian prin intermediul liberalizării progresive a normelor privind capitalul străin. În 
special, acordul este mai ambițios și mai specific decât Acordul UE-SUA referitor la 
drepturile de trafic, proprietate și control, chiar și după aplicarea provizorie a protocolului de 
modificare („a doua etapă”).

Conform unui studiu inițiat de Comisie, un acord deschis cu Canada ar genera un număr de 
jumătate de milion de pasageri suplimentari în primul an și, în termen de câțiva ani, se 
așteaptă ca 3,5 milioane de noi pasageri să profite de oportunitățile oferite de un astfel de 
acord. Acordul ar putea genera beneficii pentru consumatori de cel puțin 72 de milioane de 
euro prin intermediul unor tarife mai scăzute și ar duce la crearea de noi locuri de muncă.

În ciuda faptului că acordul este mai ambițios decât cel cu SUA în ceea ce privește accesul la 
piață, este mai puțin explicit în ceea ce privește recunoașterea importanței dimensiunii sociale. 
În timp ce oricare dintre părți poate solicita o reuniune a Comitetului mixt pentru a evalua 
impactul acordului asupra ocupării forței de muncă, condițiilor de angajare și de lucru, nu 
există nicio formulare specifică privind faptul că „oportunitățile create de Acord nu au ca scop 
subminarea standardelor de muncă”1; Comitetul mixt nu are obligația de a avea în vedere 
„efectele sociale ale acordului astfel cum este pus în aplicare și de a furniza răspunsuri 
adecvate la preocupări justificate”2.

Prin urmare, este important ca Comisia să folosească acordul și, în special, posibilitatea de a 
se adresa Comitetului mixt pentru a promova respectarea legislației internaționale relevante 
privind drepturile sociale, în special a standardelor de muncă incluse în convențiile 
fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM 1930-1999), a orientărilor OCDE 
pentru întreprinderile multinaționale (1976, revizuite în 2000) și a Convenției de la Roma 
privind legislația aplicabilă obligațiilor contractuale din 1980.

Sunt necesare, cu siguranță, consultarea și cooperarea în domeniul securității, în special în 
lumina situației internaționale actuale. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să conducă la 
măsuri excesive și necoordonate care nu au fost evaluate în mod adecvat în ceea privește 
riscurile. Prin urmare, ar fi de dorit ca Comisia și Canada să reexamineze eficiența măsurilor 
suplimentare de securitate adoptate începând cu 2001 pentru a elimina suprapunerile și 
lacunele din lanțul de securitate. În acest context, trebuie salutat obiectivul acordului privind 
„controlul unic de securitate”, care ar înlocui reverificarea pasagerilor și a bagajului la fiecare 
transfer.

Concluzii

Având în vedere rolul important jucat de Comitetul mixt, inclusiv în ceea ce privește 
chestiunile sensibile din punct de vedere politic, precum standardele de mediu și de muncă, 
este important să se garanteze de către Comisie că Parlamentul este pe deplin informat și 
consultat cu privire la activitatea Comitetului, în conformitate cu dispozițiile Acordului-cadru 
privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană3. De asemenea, este 
important ca Parlamentul să urmărească diferitele etape ale deschiderii pieței descrise în 

                                               
1 A se compara cu articolul 17 litera (b) din Acordul UE-SUA.
2 Articolul 18 alineatul (4) litera (b), după modificarea prin protocol.
3 P7_TA-PROV(2010)0366
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secțiunea „Conținutul acordului” (a se vedea mai sus, pagina 7).

În pofida acestor dispoziții, este salutată natura ambițioasă a prezentului acord. Acesta ar 
trebui să constituie un obiectiv pentru alte negocieri aflate în curs. În concluzie, raportorul 
recomandă aprobarea de către Parlament a Acordului privind transportul aerian UE-Canada.


