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Letalska strategija za Evropo 

2016/2062(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo Komisije o letalski 

strategiji za Evropo in njena prizadevanja, 

da najde vire spodbud za ta sektor z 

iskanjem novih tržnih priložnosti in 

odpravljanjem ovir, pa tudi njene predloge 

za soočanje z novimi izzivi in njihovo 

predvidevanje na podlagi skupne evropske 

vizije z razvojem sodobnih regulativnih 

okvirov; meni, da bi morali za 

dolgoročnejšo perspektivo sprejeti bolj 

celosten in ambiciozen pristop, da bi 

zagotovili potrebno spodbudo za trajnosten 

in konkurenčen evropski letalski promet; 

1. je seznanjen s sporočilom Komisije o 

letalski strategiji za Evropo in njenimi 

prizadevanji, da najde vire spodbud za 

umestitev tega sektorja z iskanjem novih 

priložnosti za trajnostni razvoj v prometni 

politiki EU, pa tudi z njenimi predlogi za 

soočanje z novimi izzivi in njihovo 

predvidevanje na podlagi skupne evropske 

vizije z razvojem sodobnih regulativnih 

okvirov; meni, da bi morali za 

dolgoročnejšo perspektivo sprejeti bolj 

celosten in ambiciozen pristop, da bi 

zagotovili potrebno spodbudo za trajnosten 

evropski letalski promet, ki bi bil 

naklonjen pravični konkurenci znotraj 

posameznih vrst prometa in med njimi; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. opominja, da je tudi zračni prostor del 

enotnega trga EU in da vsako drobljenje 

zaradi njegove neučinkovite uporabe, pa 

tudi različnih nacionalnih praks (na primer 

v zvezi z operativnimi postopki, davki in 

drugimi dajatvami itd.) podaljšuje čas 

letenja, povzroča zamude ter povečuje 

porabo goriva in ravni emisij CO2, poleg 

tega pa negativno vpliva na preostali trg in 

ovira konkurenčnost EU; 

11. opominja, da je tudi zračni prostor del 

enotnega trga EU in da vsako drobljenje 

zaradi njegove neučinkovite uporabe, pa 

tudi različnih nacionalnih praks (na primer 

v zvezi s sistemi ATM/ATC, 

razdrobljenimi prek nacionalnih meja, 

neusklajenimi nacionalnimi subvencijami 

in subvencijami EU, zaradi katerih 

prihaja do potegovanja za naložbe in 

nepoštene konkurence, operativnimi 

postopki, izjemami pri plačilu davkov na 

kerozin, odsotnostjo dajatev na podlagi 

izpusta toplogrednih plinov itd.) podaljšuje 

čas letenja, povzroča zamude ter povečuje 

porabo goriva in ravni emisij CO2, poleg 

tega pa negativno vpliva na preostali 

intermodalni prometni trg in ovira 

doseganje ciljev EU na področju 

trajnostne prometne politike; 

Or. en 
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12. ugotavlja, da člen 3 Uredbe 

št. 551/2004 določa, brez poseganja v 

suverenost držav članic nad svojim 

zračnim prostorom, vzpostavitev enotnega 

evropskega zgornjega letalskega 

informacijskega področja (EUIR), in 

poziva Komisijo k izvedbi te določbe, saj 

bo EUIR omogočil odpravo regionalnih 

ozkih grl ter kontinuiteto letalskih 

prevozov v najgostejših delih zračnega 

prostora v primeru nepredvidenih okoliščin 

ali motenj v zračnem prometu; meni, da bo 

EUIR omogočil postopno vzpostavitev 

vseevropske zračne avtoceste, ki bi bila še 

en korak v smeri dokončne vzpostavitve 
enotnega evropskega neba in stroškovno 

učinkovitega upravljanja zračnega prostora 

EU; pozdravlja doseženi napredek na 

področju upravljanja zračnega prometa v 

smeri večje učinkovitosti ter zmanjšanja 

stroškov in emisij, zlasti zahvaljujoč delu 

upravitelja omrežja, in poziva države 

članice, naj brez nadaljnjega odlašanja 

vzpostavijo funkcionalne bloke zračnega 

prostora, da bi pospešile napredovanje v 

smeri enotnega evropskega neba; 

12. ugotavlja, da člen 3 Uredbe 

št. 551/2004 določa, brez poseganja v 

suverenost držav članic nad svojim 

zračnim prostorom, vzpostavitev enotnega 

evropskega zgornjega letalskega 

informacijskega področja (EUIR), in 

poziva Komisijo k izvedbi te določbe, saj 

bo EUIR omogočil odpravo težav zaradi 

nacionalnih mej ter kontinuiteto letalskih 

prevozov v najgostejših delih zračnega 

prostora v primeru nepredvidenih okoliščin 

ali motenj v zračnem prometu; meni, da bo 

EUIR prispeval k postopni uresničitvi 

enotnega evropskega neba in stroškovno 

učinkovitega upravljanja zračnega prostora 

EU; pozdravlja doseženi napredek na 

področju upravljanja zračnega prometa v 

smeri večje učinkovitosti ter minimiziranja 

zunanjih stroškov, zmanjšanja hrupa na 

letališčih in emisij; zlasti poudarja, kako 

pomembno je delo upravitelja omrežja, in 

poziva države članice, naj brez nadaljnjega 

odlašanja vzpostavijo funkcionalne bloke 

zračnega prostora, da bi pospešile 

napredovanje v smeri enotnega evropskega 

neba; 

Or. en 
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29. je seznanjen z emisijami CO2, ki jih 

ustvarja letalski sektor; želi izpostaviti 

širok nabor ukrepov, ki so že bili in še 

bodo sprejeti za zmanjšanje emisij CO2 in 

toplogrednih plinov, tako tehničnih z 

razvijanjem alternativnih goriv in 

učinkovitejših letal kot političnih z 

upoštevanjem mednarodnih sporazumov; 

pozdravlja dogovor, dosežen na 

39. skupščini ICAO 6. oktobra 2016 s 

sprejetjem globalnega tržnega ukrepa 

(GMBM) za zmanjšanje emisij iz 

mednarodnega letalstva, in zavezo o 

sodelovanju v prostovoljni fazi do leta 

2027, ki jo je dalo 65 držav, kar pomeni, da 

se bo s tem programom do leta 2035 

izravnalo približno 80 % emisij nad ravnmi 

iz leta 2020; želi opomniti, da je treba po 

31. decembru 2016 ohraniti odstopanje, ki 

je bilo v okviru sistema trgovanja z 

emisijami odobreno za lete, ki povezujejo 

letališča v najbolj oddaljenih regijah v 

smislu člena 349 PDEU; pozdravlja 

namero Komisije, da bo z ozirom na ta 

sporazum pregledala ukrepe EU za 

zmanjšanje emisij CO2 iz letalstva; 

29. poudarja, da je treba zmanjšati vse 

ustrezne emisije toplogrednih plinov, ki so 

posledica rasti letalskega sektorja; želi 

izpostaviti širok nabor ukrepov, ki so že 

bili in še bodo sprejeti za zmanjšanje emisij 

CO2 in toplogrednih plinov, tako tehničnih 

z razvijanjem alternativnih goriv in 

učinkovitejših letal kot političnih z 

upoštevanjem mednarodnih sporazumov; je 

seznanjen z dogovorom, doseženim na 

39. skupščini ICAO 6. oktobra 2016 s 

sprejetjem globalnega tržnega ukrepa 

(GMBM) za zmanjšanje emisij iz 

mednarodnega letalstva, in z zavezo o 

sodelovanju v prostovoljni fazi do leta 

2027, ki jo je dalo 65 držav, kar pomeni, da 

se bo s tem programom do leta 2035 

izravnalo približno 80 % emisij nad ravnmi 

iz leta 2020; spodbuja Komisijo, naj uvede 

dodatne ambiciozne ukrepe za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov iz letalstva; 

Or. en 

 

 


