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B8-1339/2016 

Rezolucija Europskog parlamenta o međunarodnim sporazumima o zračnom prometu 

(2016/2961(RSP)) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o međunarodnim sporazumima o zračnom 

prometu (O-000128/2016 – B8-1807/2016), 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. lipnja 2011. o međunarodnim sporazumima o 

zračnom prometu u okviru Ugovora iz Lisabona, 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. srpnja 2013. o vanjskoj zrakoplovnoj politici 

EU-a, 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. studenog 2015. o zrakoplovstvu, 

– uzimajući u obzir europsku strategiju zrakoplovstva koju je Komisija objavila 7. 

prosinca 2015., 

– uzimajući u obzir odluku Vijeća od 8. ožujka 2016. kojom se Komisija ovlašćuje 

pokrenuti pregovore o sporazumima o sigurnosti zračnog prometa s Kinom i Japanom, 

– uzimajući u obzir odluku Vijeća od 7. lipnja 2016. kojom se Komisija ovlašćuje 

pokrenuti pregovore o sporazumima o uslugama u zračnom prometu na razini EU-a s 

ASEAN-om, Turskom, Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 

– uzimajući u obzir odluku Vijeća od 1. prosinca 2016. kojom se Komisija ovlašćuje 

pokrenuti pregovore o sporazumima o uslugama u zračnom prometu na razini EU-a s 

Armenijom, 

– uzimajući u obzir tri sporazuma o zračnom prometu, tzv. sporazume o otvorenom nebu, 

koje su potpisale Europske unija i njezine države članice, s jedne strane, i SAD, Kanada 

i Brazil, s druge strane, 

– uzimajući u obzir članak 218. stavak 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika, 

A. budući da je suverenitet država nad njihovim zračnim prostorom utvrđen 

međunarodnim pravom na temelju odredaba Čikaške konvencije iz 1944.; 

B. budući da je sporazum o zračnom prometu koji su u travnju 2007. potpisale Europska 

zajednica i njezine države članice, s jedne strane, i Sjedinjene Američke Države, s druge 

strane, neuravnotežen i nezadovoljavajući u pogledu europskih interesa jer se 

američkim propisima zabranjuje kabotaža u američkom zračnom prostoru i 

ograničavaju europska ulaganja u američka poduzeća; 

C. budući da protokolom od 24. lipnja 2010. o izmjeni tzv. sporazuma o otvorenom nebu, 
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koji su EU i SAD potpisali 2007., nije postignut nikakav značajan napredak o otvorenim 

pitanjima u okviru tog sporazuma; 

D. budući da su se predviđanja Komisije o pozitivnim učincima takvih sporazuma o 

zračnom prometu već više puta pokazala preoptimističnima; 

E. budući da postoji realan rizik da se neki pregovori okončaju sklapanjem 

neuravnoteženih sporazuma nepovoljnih za europske zračne prijevoznike; 

F. budući da je nekoliko europskih i američkih zračnih prijevoznika podnijelo žalbu 

nadležnim tijelima svojih država zbog narušavanja tržišnog natjecanja do kojeg dolazi 

zbog toga što neka poduzeća iz trećih zemalja primaju državnu potporu; 

G. budući da su u posljednjih nekoliko godina poduzeća iz trećih zemalja u više navrata 

uložila u vlasnički kapital europskih poduzeća, što je rezultiralo javnom raspravom i 

burnim reakcijama; 

H. budući da izazovi povezani s tim sporazumima uključuju sigurnost, zaštitu i kvalitetu 

usluga ponuđenih putnicima, ali i budućnost europskih poduzeća te europske zračne 

industrije; 

I. budući da pregovori ne smiju rezultirati smanjenjem ili napuštanjem postojećih 

standarda, što bi u svakom slučaju imalo negativne posljedice koliko za sigurnost i 

zaštitu toliko i za uvjete rada zaposlenika u tom sektoru; 

J. budući da tajnovitost kojom Komisija obavija te pregovore, poput onih koji su se vodili 

o CETA-i, TTIP-u ili TiSA-i, negativno utječe na povjerenje građana u institucije koje 

bi ih trebale predstavljati i braniti njihove interese; 

K. budući da na plenarnoj sjednici Parlamenta 23. studenog 2016. nakon izlaganja 

usmenog pitanja Odbora za promet i turizam o međunarodnim sporazumima o zračnom 

prometu odgovor Komisije nije bio na razini zabrinutosti koju su izrazili različiti 

zastupnici u Parlamentu; 

1. izražava zabrinutost zbog toga što sve upućuje na to da Komisija želi dodatno otvoriti 

europsko nebo iznimno uspješnim kompanijama iz trećih zemalja dok su brojne 

europske kompanije suočene s ozbiljnim financijskim poteškoćama; 

2. traži Komisiju da predoči temeljitu ocjenu sporazuma o otvorenom nebu koji su stupili 

na snagu uzimajući pritom u obzir sve napomene uključenih strana; 

3. žali zbog toga što Komisija nije dovoljno transparentna kada je riječ o tekućim 

pregovorima; 

4. stoga zahtijeva da se postupak za dobivanje uvida u povjerljive dokumente učini 

potpuno transparentnim kako bi im zastupnici mogli lako pristupiti te ih proučavati u 

dobrim radnim uvjetima; 

5. traži Komisiju da izvještava Parlament prije i nakon svakog kruga pregovora; 

6. traži Komisiju da točno navede sadržaj klauzula o tržišnom natjecanju koje namjerava 
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uvesti kako bi osigurala pošteno i pravedno tržišno natjecanje među europskim i stranim 

prijevoznicima, posebno tako što će od trećih zemalja zahtijevati istinsku 

transparentnost poslovnih knjiga; 

7. traži Komisiju da zajamči uzajamnost pravila o vlasništvu i nadzoru zračnih 

prijevoznika; 

8. poziva države članice da tijekom pregovora zauzmu čvrsti stav, da posebnu pažnju 

obrate na negativne socijalne učinke koje bi dogovoreni sporazumi o zračnom prometu 

mogli izazvati te da, bude li potrebno, na svom teritoriju dozvole zamrzavanje, 

ograničavanje ili ukidanje prava na prometovanje dodijeljenih zračnim prijevoznicima 

dotičnih trećih zemalja; 

9. zahtijeva da se izbjegne privremena primjena sklopljenih sporazuma bez odobrenja 

država članica; 

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji. 


