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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta oznámenie Komisie, ktoré včas poskytuje analýzu súčasnej situácie a pokroku 

dosiahnutého v rámci vonkajšej politiky v oblasti letectva od roku 2005, ako aj výziev, 

ktorým je na mimoriadne súťaživom globálnom leteckom trhu sektor letectva EÚ 

vystavený; 

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu sektora letectva pre hospodárstvo EÚ, a to najmä z hľadiska 

rastu a zamestnanosti, keďže v tomto odvetví je zamestnaných viac ako 5 mil. 

zamestnancov Európy a toto odvetvie tvorí 2,4 % HDP EÚ a zároveň prispieva 

k prepojenosti EÚ so zvyškom sveta; zdôrazňuje, že je potrebné, sektor letectva EÚ zostal 

silný a konkurencieschopný; 

3. podporuje návrhy Komisie na ochranu slobodnej a spravodlivej súťaže vo vzťahoch 

a dohodách s tretími krajinami a na vytvorenie účinnejších nových nástrojov na ochranu 

obchodu, ktoré budú lepšie prispôsobené na boj proti nekalým praktikám, ako sú 

diskriminácia, nedôsledné uplatňovanie regulačného rámca a nedostatok transparentnosti 

v rámci finančného výkazníctva spoločností, ktoré môžu viesť k narušeniam trhu; 

4. vyzýva členské štáty, Komisiu a letecké spoločnosti, aby posilnili úlohu regionálnych 

letísk v celej EÚ, napr. v Stredozemí, ako aj na východných hraniciach EÚ, a to 

vybudovaním infraštruktúr letísk s cieľom uľahčiť toky cestujúcich a tovaru a tým 

posilniť hospodárske a obchodné vzťahy s tretími krajinami a zároveň vytvoriť viac 

pracovných príležitostí; 

5. víta iniciatívu Komisie začleniť „doložku o spravodlivej súťaži“ do jestvujúcich dohôd 

o leteckých službách medzi členskými štátmi a tretími krajinami a podporuje zahrnutie 

takýchto doložiek do všetkých leteckých dohôd uzatvorených medzi Európskou úniou 

a krajinami európskeho susedstva alebo strategickými partnermi. 

6. vyzýva EÚ, aby v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) prevzala 

vedúcu úlohu s cieľom ustanoviť medzinárodnú dohodu o globálnom systéme 

obchodovania s emisiami, ktorý by riešil problém emisií skleníkových plynov 

pochádzajúcich z medzinárodného letectva a ktorý by s výnimkou USA zahŕňal krajiny 

ako Čína, India a ďalšie rozvíjajúce sa ekonomiky; ďalej naliehavo vyzýva EÚ, aby 

posilnila medzinárodný právny rámec civilného letectva v oblasti bezpečnosti 

a udržateľnosti leteckej dopravy;  

7. odsudzuje skutočnosť, že Ruská federácia nedodržiava a neuplatňuje svoje medzinárodné 

záväzky, a vyzýva na upustenie od nekalej praktiky spočívajúcej v ukladaní poplatkov na 

európske letecké spoločnosti lietajúce cez ruské územie; 

8. žiada, aby sa posilnila spolupráca a koordinácia medzi Komisiou a členskými štátmi pri 

rokovaní o dohodách o leteckých službách s kľúčovými partnermi s cieľom posilniť 

pozíciu EÚ a zvýšiť jej vyhliadky na prístup na nové trhy; 
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9. zdôrazňuje, že je potrebné v plnej miere dosiahnuť ciele stanovené v dohode o leteckej 

doprave s hlavnými partnermi, najmä s USA a Kanadou, a to vrátane zrušenia obmedzení 

týkajúcich sa vlastníctva leteckých spoločností zahraničnými subjektmi, žiada o prijatie 

opatrení s cieľom napraviť pretrvávajúcu nerovnováhu medzi schopnosťou leteckých 

spoločností EÚ vykonávať kabotáž na trhu USA a schopnosťou leteckých spoločností 

USA vykonávať ju v Európe; pripomína, že medzinárodné krížové investície prispievajú 

k hospodárskej dynamike letectva, a v tejto súvislosti nabáda Komisiu, aby podporovala 

medzinárodné právne prostredie, ktoré je priaznivé z hľadiska rozvoja a podpory takýchto 

investícií, a aby podporovala aktívnu politiku zameranú na vypracovanie noriem 

a najlepších postupov v oblasti medzinárodných investícií;  

10. podporuje návrhy Komisie na ukončenie prebiehajúcich rokovaní s partnerskými 

krajinami, najmä Brazíliou, Austráliou a Novým Zélandom, na uzatvorenie rokovaní 

o dohodách v oblasti letectva na úrovni EÚ so všetkými susediacimi krajinami do roku 

2015 a na otvorenie rokovaní na úrovni EÚ s istými kľúčovými partnermi, najmä 

s Ruskom, Čínou, Japonskom, niektorými krajinami Perzského zálivu, Tureckom, 

Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a s Indiou. podporuje tiež užšiu 

koordináciu v rámci EÚ prostredníctvom posilnenia európskych leteckých spoločností 

a európskych uzlov.  
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