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8.2.2017 A8-0021/4 

Pakeitimas 4 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Europos aviacijos strategija 

2016/2062(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą 

„Europos aviacijos strategija“ ir jos 

pastangas nustatyti šio sektoriaus 

skatinimo šaltinius, surandant naujų rinkos 

galimybių ir šalinant kliūtis, ir jos 

pasiūlymus dėl to, kaip įveikti naujus 

iššūkius ir jiems pasirengti remiantis 

bendra Europos vizija, sukuriant 

šiuolaikines reglamentavimo sistemas; 

mano, kad, atsižvelgiant į ilgalaikę 

perspektyvą, reikėtų toliau laikytis 

holistinio ir plataus užmojo požiūrio, kad 

būtų galima suteikti reikiamą impulsą 

tvariai ir konkurencingai Europos 

aviacijos pramonei; 

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 

komunikatą „Europos aviacijos strategija“ 

ir jos pastangas nustatyti šio sektoriaus 

pozicionavimo šaltinius, surandant naujų 

darnaus vystymosi galimybių ES 

transporto politikos srityje, ir jos 

pasiūlymus dėl to, kaip įveikti naujus 

iššūkius ir jiems pasirengti remiantis 

bendra Europos vizija, sukuriant 

šiuolaikines reglamentavimo sistemas; 

mano, kad, atsižvelgiant į ilgalaikę 

perspektyvą, reikėtų toliau laikytis 

holistinio ir plataus užmojo požiūrio, kad 

būtų galima suteikti reikiamą impulsą 

tvariai Europos aviacijos pramonei, kuris 

būtų naudingas skirtingų transporto rūšių 

vidaus ir tarpusavio konkurencijai; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Pakeitimas 5 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Europos aviacijos strategija 

2016/2062(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. primena, kad oro erdvė taip pat yra ES 

bendrosios rinkos dalis ir kad bet koks 

susiskaidymas dėl neveiksmingo jos 

naudojimo ir skirtingos nacionalinės 

praktikos (susijusios, pvz., su veiklos 

procedūromis, mokesčiais, rinkliavomis ir 

kt.) ne tik neigiamai veikia likusią rinką ir 

kenkia ES konkurencingumui, bet ir lemia 

ilgesnį skrydžių laiką, vėlavimą, didesnes 

kuro sąnaudas ir didesnį išmetamą CO2 

kiekį; 

11. primena, kad oro erdvė taip pat yra ES 

bendrosios rinkos dalis ir kad bet koks 

susiskaidymas dėl neveiksmingo jos 

naudojimo ir skirtingos nacionalinės 

praktikos (susijusios, pvz., su oro eismo 

valdymo ir oro eismo kontrolės 

sistemomis, kurios už valstybių sienų yra 

susiskaidžiusios, nederinamomis 

nacionalinėmis ir ES subsidijomis, kurios 

lemia varžymąsi dėl investicijų ir 

nesąžiningą konkurenciją, veiklos 

procedūromis, atleidimu nuo aviacinio 

žibalo mokesčių, PVM bilietams, ŠESD 

grindžiamų rinkliavų nebuvimu ir kt.) ne 

tik neigiamai veikia likusią įvairiarūšio 

transporto rinką ir kenkia ES tvaraus 

transporto politikos tikslams, bet ir lemia 

ilgesnį skrydžių laiką, vėlavimą, didesnes 

kuro sąnaudas ir didesnį išmetamą CO2 

kiekį; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Pakeitimas 6 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Europos aviacijos strategija 

2016/2062(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. pažymi, kad Reglamento Nr. 551/2004 

3 straipsnyje numatyta, nepažeidžiant 

valstybių narių suverenios teisės į jų oro 

erdvę, įsteigti bendrą Europos viršutinį 

skrydžių informacijos regioną (EVIR), ir 

ragina Komisiją tai įgyvendinti, nes tai 

padės išspręsti regioninių susigrūdimų 

problemą ir užtikrinti oro susisiekimo 

paslaugų tęstinumą intensyviausiai 

naudojamose oro erdvės dalyse esant 

nenumatytoms sąlygoms ar oro eismo 

trikdžiams; mano, kad EVIR leis 

palaipsniui sukurti Transeuropinį dangaus 

greitkelį, o tai būtų dar vienas žingsnis 

užbaigiant kurti Bendrą Europos dangų ir 

užtikrinant ekonomiškai efektyvų ES oro 

erdvės valdymą; palankiai vertina jau 

padarytą pažangą oro eismo valdymo 

srityje siekiant padidinti veiksmingumą, 

sumažinti sąnaudas ir išmetamų teršalų 

kiekį, visų pirma tinklo valdytojo 

pastangomis, ir ragina valstybes nares 

daugiau nedelsiant baigti kurti funkcinius 

oro erdvės blokus, kad būtų sudarytos 

sąlygos tolesnei pažangai įgyvendinant 

Bendro Europos dangaus tikslus; 

12. pažymi, kad Reglamento Nr. 551/2004 

3 straipsnyje numatyta, nepažeidžiant 

valstybių narių suverenios teisės į jų oro 

erdvę, įsteigti bendrą Europos viršutinį 

skrydžių informacijos regioną (EVIR), ir 

ragina Komisiją tai įgyvendinti, nes tai 

padės išspręsti nacionalinių sienų 

problemą ir užtikrinti oro susisiekimo 

paslaugų tęstinumą intensyviausiai 

naudojamose oro erdvės dalyse esant 

nenumatytoms sąlygoms ar oro eismo 

trikdžiams; mano, kad EVIR padės 

palaipsniui sukurti Bendrą Europos dangų 

ir užtikrinti ekonomiškai efektyvų ES oro 

erdvės valdymą; palankiai vertina jau 

padarytą pažangą oro eismo valdymo 

srityje siekiant padidinti veiksmingumą ir 

sumažinti išorės sąnaudas, oro uostų 

keliamą triukšmą ir išmetamų teršalų 

kiekį; visų pirma pabrėžia, kad tinklo 

valdytojo darbas yra svarbus, ir ragina 

valstybes nares daugiau nedelsiant baigti 

kurti funkcinius oro erdvės blokus, kad 

būtų sudarytos sąlygos tolesnei pažangai 

įgyvendinant Bendro Europos dangaus 

tikslus; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Pakeitimas 7 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Europos aviacijos strategija 

2016/2062(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. atkreipia dėmesį į aviacijos sektoriuje 

išmetamą CO2 kiekį; pabrėžia, kad jau 

imtasi ir dar bus imamasi įvairių veiksmų 

siekiant sumažinti išmetamą CO2 ir 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 

tiek techninėmis priemonėmis – kuriant 

alternatyvius degalus ir efektyviau energiją 

vartojančius orlaivius, tiek politinėmis 

priemonėmis – laikantis tarptautinių 

susitarimų; palankiai vertina susitarimą, 

kurio 2016 m. spalio 6 d. pasiekė 

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija 

(ICAO), taikant pasauline rinka grindžiamą 

priemonę (angl. Global Market-Based 

Measure, GMBM) sumažinti tarptautinės 

aviacijos išmetamų teršalų kiekį, ir 65 

valstybių prisiimtą įsipareigojimą dalyvauti 

įgyvendinant savanorišką etapą iki 

2027 m., o tai reiškia, kad 80 proc. 

išmetamų teršalų, viršijančių 2020 m. lygį, 

pagal šią sistemą bus kompensuota iki 

2035 m.; primena, kad svarbu po 2016 m. 

gruodžio 31 d. išlaikyti pagal apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) 

suteiktą leidžiančią nukrypti nuostatą 

išmetamiesiems teršalams, kurie išmetami 

vykdant skrydžius į ar iš aerodromo, 

esančio viename iš atokiausių regionų, 

kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje; 

palankiai vertina Komisijos ketinimą 

persvarstyti ES priemones, skirtas 

29. atkreipia dėmesį į būtinybę sumažinti 

visą augant aviacijos sektoriui išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekį; pabrėžia, kad jau imtasi ir dar bus 

imamasi įvairių veiksmų siekiant sumažinti 

išmetamą CO2 ir šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį, tiek techninėmis 

priemonėmis – kuriant alternatyvius 

degalus ir efektyviau energiją vartojančius 

orlaivius, tiek politinėmis priemonėmis – 

laikantis tarptautinių susitarimų; atkreipia 

dėmesį į susitarimą, kurį 2016 m. spalio 

6 d. pasiekė Tarptautinė civilinės aviacijos 

organizacija (ICAO), taikant pasauline 

rinka grindžiamą priemonę (angl. Global 

Market-Based Measure, GMBM) 

sumažinti tarptautinės aviacijos išmetamų 

teršalų kiekį, ir 65 valstybių prisiimtą 

įsipareigojimą dalyvauti įgyvendinant 

savanorišką etapą iki 2027 m., o tai reiškia, 

kad 80 proc. išmetamų teršalų, viršijančių 

2020 m. lygį, pagal šią sistemą bus 

kompensuota iki 2035 m.; ragina Komisiją 

pasiūlyti tolesnių plataus užmojo 

priemonių dėl aviacijos išmetamo ŠESD 

kiekio sumažinimo; 
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aviacijos išmetamam CO2 kiekiui 

sumažinti, atsižvelgiant į šį susitarimą; 

Or. en 

 

 


