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Tvisterne Airbus/Boeing i WTO 

Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2008 om WTO-tvistighederne mellem EU og 

USA vedrørende påstået støtte til Airbus og Boeing   

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til WTO-tvistighederne mellem EU og USA vedrørende påstået støtte til 

Airbus og Boeing 

 

- der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om de transatlantiske økonomiske 

forbindelser mellem EU og USA1, 

 

- der henviser til beslutning fra det amerikanske Senat (Res. 632) af 8. december 2006, 

hvori det henstilles til USA og EU at samarbejde om en styrkelse af det transatlantiske 

marked, 

 

- der henviser tilt topmødet mellem EU og USA, der blev afholdt den 30. april 2007, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5, 

 

A. der sætter pris på det transatlantiske partnerskab mellem EU og USA og støtter en fair og 

afbalanceret handelspolitik generelt, 

 

B. der henviser til, at de transatlantiske økonomiske forbindelser har gennemgået en hidtil 

uset integrationsperiode i de seneste ti år, idet de europæiske investeringer i USA udgør 

75 % af samtlige udenlandske investeringer i USA i 2006, og de amerikanske 

investeringer i EU er steget til rekordhøje 128 mia. USD, eller 59 % af USA's samlede 

direkte udenlandske investeringer i 2006, 

 

C. der henviser til flyindustriens betydning for beskæftigelse og jobskabelse, navnlig inden 

for de højtkvalificerede sektorer, samt inden for en bred vifte af andre brancher, for den 

regionale udvikling og for det avancerede, transnationale industrielle samarbejde er af 

særlig relevans, 

 

D. der henviser til, at både Airbus og Boeing inden for den civile flyindustri i øjeblikket har 

evnen til at udforme og integrere store, kommercielle fly, og at det er i flyselskabernes og 

deres kunders interesse at opretholde et højt niveau af sund konkurrence, 

 

E. der henviser til, at EU og USA i 1992 undertegnede en bilateral aftale om handel med 

store civile fly (1992-aftalen), hvorved der skabtes afbalancerede rammer med regler for 

statsstøtte, 

 

F. der henviser til, at EU konsekvent har holdt sig til ånden i 1992-aftalen og regelmæssigt 

har forlagt dokumentation for overholdelse af reglerne, 
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G. der henviser til, at USA i vid udstrækning har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til 

1992-aftalen ved ikke at indberette støtte til Boeing og ved at yde støtte ud over de 

vedtagne grænser og ved at yde forbudt støtte til Boeing, 

 

H. der henviser til, at 1992-aftalen har givet stabilitet i sektoren indtil 2004, da USA ensidigt 

erklærede at ville trække sig ud af aftalen og indledte en WTO-sag mod EU under 

henvisning til en europæisk finansiering, der skulle tilbagebetales, og som var helt i 

overensstemmelse med 1992-aftalen, og som svarer til ydelserne til fordel for Boeing til 

udvikling og produktion af store dele af Boeing 787 i Japan og andre risikodelingslande, 

 

I. der henviser til, at det til trods for mange anstrengelser i god tro fra EU's side hidtil ikke 

har været muligt at etablere et fair og afbalanceret grundlag for en forhandlingsløsning, 

 

J. der gentager sin støtte til Kommissionens fortsatte åbenhed over for en afbalanceret 

forhandlingsløsning uden betingelser, 

 

K. der henviser til, at en afbalanceret og fair statsstøtte til luftfartsindustrien på begge sider 

af Atlanten har skabt forskning og innovation, øget sikkerheden, forbedret 

miljøpræstationerne og effektiviteten inden for luftfarten, 

 

L. der henviser til, at medlemsstaternes finansiering af Airbus er yderst begrænset, skal 

tilbagebetales med renter og helt klart ikke indvirker på Boeings konkurrenceevne, da 

Airbus har tilbagebetalt 40 % mere, end man har modtaget fra medlemsstaternes 

regeringer siden 1992, og har tilbagebetalt mere end 7 mia. EUR indtil nu, 

 

M. der henviser til, at EU påtaler forskellige former for føderal, statslig og lokal støtte, som 

er forbudt eller som der kan rejses sag for, til fordel for Boeing i størrelsesordenen 23,7 

mia. i støtte, som ikke skal tilbagebetales, i de sidste to årtier op til 2004, 

 

N. der bekræfter sin tro på betydningen af fair og åben konkurrence i offentlige 

udbudsprocedurer og har med glæde bemærket tildelingen af kontrakten for det 

amerikanske program for lufttankningsfly til Northrop Grumman EADS-teamet på 

grundlag af neutrale kriterier, der er udformet med henblik på at finde og fremskaffe det 

bedste og mest passende udstyr til det amerikanske luftvåben; 

 

O. der med stor bekymring bemærker de uforsonlige angreb fra Boeing i et forsøg på at 

fremstille EADS-transaktioner og visse medlemsstater som upålidelige 

luftfartsforretningspartnere og en sikkerhedsrisiko for USA's militære beredskab, hvilket 

ikke er gået ubemærket hen i EU;  

 

P. der bemærker, at Rapporten fra Government Accountability Office, der støtter Boeings 

indvendinger, kun anerkendes som en vurdering af udvælgelsesproceduren og ikke som 

en udtalelse om flyets kvaliteter; der endvidere bekræfter sin opfattelse af, at integriteten 

af de indkøbsprocedurer, der anvendes i det amerikanske forsvarsministerium, forbliver 

intakt for alle bydende; 

 

1. retter følgende henstillinger til Kommissionen, der optræder på EU's vegne for at forsvare 

medlemsstaterne og EU's store civile luftfartsindustri: 

 



a) Parlamentet opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at 

konkurrencebegrænsende foranstaltninger indeholdt i lovgivningen eller politikker, 

der uberettiget begrænser EU-selskabers muligheder for at konkurrere inden for 

civile eller militære programmer, bør imødegås med passende svar fra Fællesskabet 

og medlemsstaterne; 

 

 b) Parlamentet støtter uforbeholdent forsvaret af EU's interesser i de verserende 

tvistbilæggelsesprocedurer inden for WTO og henstiller til Kommissionen at 

fortsætte sine bestræbelser i så henseende; sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, om 

en WTO-afgørelse i sig selv giver den nødvendige langsigtede løsning, som 

markedet kræver som grundlag for en fremtidig fredelig og fair konkurrence inden 

for denne sektor, hvilket en forhandlingsløsning derimod kunne tilvejebringe; 

 

 c) Parlamentet mener, at udgangspunktet for drøftelser bør være en diskussion uden 

betingelser af aftalemandater, for på den måde at vise, at begge parter er indstillet 

på at finde en pragmatisk balance mellem den civile støtte i EU og den amerikanske 

militær-industrielle ordning, der fastlægger de aspekter af regeringens engagement, 

der egentlig hindrer reelt ensartede vilkår; 

 

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til USA's 

præsident og kongres. 

 

 


