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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 

Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și 

Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței 

aviației civile 

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07482/2018), 

– având în vedere proiectul de Amendament 1 la Acordul între Statele Unite ale Americii 

și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței 

aviației civile (07236/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 

articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0157/2018), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0432/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite 

ale Americii. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Context 

În urma deciziei Consiliului privind încheierea acestuia1, acordul inițial (denumit în 

continuare „acordul”) între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind 

cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile2 a intrat în vigoare la 1 mai 

2011.  

Scopul acordului este, printre altele, de a asigura menținerea nivelului ridicat de cooperare și 

armonizare între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană în domeniile care intră în 

sfera de aplicare a acestui acord. 

Sfera inițială de aplicare a acordului, conform articolului 2 punctul B din acesta, acoperă: 

 aprobările de navigabilitate și monitorizarea produselor aeronautice civile; 

 încercările și aprobările de mediu pentru produsele aeronautice civile; și 

 aprobările și monitorizările instalațiilor de întreținere. 

În cursul punerii în aplicare a acordului, în special prin organizarea de discuții în cadrul 

Consiliului bilateral de supraveghere înființat în temeiul acordului, Administrația Federală a 

Aviației din Statele Unite (FAA) și Comisia au constatat că există dorința reciprocă de a 

consolida în continuare cooperarea în materie de securitate a aviației, în plus față de 

dispozițiile actuale ale acordului. 

Ambele părți au constatat că ar trebui dezvoltată o mai bună cooperare cu prioritate în ceea ce 

privește acordarea licențelor de pilot și în domeniul cursurilor de formare și că ar trebui să 

existe experți cu sarcina de a examina opțiunile și de a elabora propuneri tehnice. Rezultatele 

acestei inițiative au confirmat fezabilitatea și necesitatea extinderii acordului pentru a include 

domenii suplimentare de cooperare și acceptare. 

Procedura 

La 25 septembrie 2014, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un amendament la acord. 

Amendamentul a fost ulterior negociat între Comisie și FAA. Pe baza unei decizii în acest 

sens a Consiliului3, amendamentul la acord4 a fost semnat la 13 decembrie 2017 în numele 

Uniunii.  

În conformitate cu articolul 99 alineatele (1) și (4) și cu articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comisia competentă prezintă o 

recomandare privind aprobarea sau respingerea actului propus. Parlamentul ia o decizie prin 

vot unic, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament privind acordul în sine. 

Amendamentele în comisie sunt admisibile doar dacă vizează inversarea recomandării 

propuse de raportor. 

                                                 
1 Decizia 2011/719/UE (JO L 291, 9.11.2011, p. 1). 

2 JO L 291, 9.11.2011, p. 3. 

3 Decizia (UE) 2018/61 a Consiliului din 21 martie 2017. 

4 Publicat în JO L 11, 16.1.2018, p. 3, împreună cu decizia privind semnarea acordului. 
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Conținutul amendamentului 

 

Amendamentul extinde domeniile de cooperare între părți, în care se poate aplica acceptarea 

reciprocă a aprobărilor și a constatărilor de conformitate, astfel încât să se permită o utilizare 

optimizată a resurselor și economii de costuri corespunzătoare, menținând, în același timp, un 

grad înalt de siguranță a transportului aerian. 

De fapt, prin revizuirea articolului 2 punctul B din acord, cooperarea avută în vedere între 

părți va acoperi următoarele domenii suplimentare: 

 autorizarea și formarea personalului; 

 operarea aeronavelor; 

 aerodromurile; și 

 serviciile de trafic aerian și managementul traficului aerian. 

Posibilitatea de a coopera în aceste domenii suplimentare va fi condiționată de adoptarea unor 

anexe corespunzătoare de către Consiliul bilateral de supraveghere1, în conformitate cu 

articolul 5 și cu articolul 19 punctul B revizuite din acord.  

Prin urmare, în ceea ce privește domeniul de aplicare al acordului, părțile au convenit: 

- să elaboreze și să adopte anexe suplimentare pentru a se putea accepta reciproc în mod 

efectiv aprobările și constatările de conformitate dintr-un anumit domeniu, recunoscându-se 

că standardele, practicile, normele și procedurile sunt suficient de compatibile într-un anumit 

domeniu; și 

- să elaboreze și să adopte anexe suplimentare pentru a gestiona în mod corespunzător 

diferențele tehnice în ceea ce privește sistemele lor de aviație civilă. 

Poziția raportoarei 
 

Amendamentul are drept scop să consolideze cooperarea dintre UE și SUA în materie de 

reglementare, în domeniul siguranței aviației civile, să promoveze standardele de siguranță la 

nivel mondial și să îmbunătățească producția de produse aeronautice civile, ținând seama de 

interesele tuturor actorilor implicați: piloți, producători de aeronave, platforme aeroportuare și 

companii aeriene.  

 

Consolidarea parteneriatului UE-SUA, bazat pe valori și obiective comune, este esențială 

pentru dezvoltarea sectorului nostru aviatic. Aviația civilă contribuie cu peste 500 de miliarde 

de euro pe an la PIB-ul UE, asigură locuri de muncă pentru peste 9 milioane de persoane și este 

unul dintre sectoarele economice care se bazează cel mai mult pe reglementare.  

În plus, industria aviației a susținut în mod constant o consolidare a cooperării, a recunoașterii 

și a armonizării între cele mai mari două piețe, și anume SUA și UE, pentru a reduce costurile 

                                                 
1 Comitetul mixt care reunește Administrația Federală a Aviației (FAA) și Comisia Europeană. 
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de tranzacție inutile, care adaugă un plus de siguranță foarte redus sau chiar inexistent, dar 

care diminuează competitivitatea globală a sectorului industrial.  

În lumina situației descrise mai sus, raportoarea propune Comisiei TRAN să prezinte o 

recomandare favorabilă privind încheierea acestui acord. 
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