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Bendrovių „Airbus“ ir „Boeing“ ginčai PPO  

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių 

Amerikos Valstijų ginčo Pasaulio prekybos organizacijoje dėl tariamai teiktų subsidijų 

kompanijoms „Airbus“ ir „Boeing“   

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ginčą 

Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) dėl tariamai teiktų subsidijų kompanijoms 

„Airbus“ ir „Boeing“, 

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl ES ir JAV transatlantinių 

ekonominių santykių1,  

–  atsižvelgdamas į JAV Senato 2006 m. gruodžio 8 d. rezoliuciją Nr. 632, kurioje ES ir 

JAV raginamos bendradarbiauti siekiant stiprinti transatlantinę rinką, 

–  atsižvelgdamas į ES ir JAV 2007 m. balandžio 30 d. aukščiausiojo lygio susitikimą, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį, 

A. kadangi Parlamentas vertina ES ir JAV transatlantinę partnerystę ir iš esmės remia 

sąžiningą ir darnią prekybos politiką, 

B.  kadangi, kalbant apie transatlantinius ekonominius santykius, per pastarąjį dešimtmetį 

vyko precedento neturintis integracijos procesas, t. y. 2006 m. Europos investicijos JAV 

sudarė 75 proc. visų JAV investicinių įplaukų, o JAV investicijos Europoje 2006 m. 

pasiekė rekordinę suma  128 mlrd. (128 000 000 000) JAV dolerių arba 59 proc. visų 

JAV tiesioginių užsienio investicijų sumos, 

C.  kadangi aviacijos pramonė itin svarbi siekiant užtikrinti užimtumą ir naujų darbo vietų 

kūrimą, ypač atsižvelgiant į aukštos kvalifikacijos profesijas, taip pat siekiant užtikrinti 

darbo vietų kūrimą daugelyje kitų pramonės šakų, regionų vystymąsi ir naujausius 

standartus atitinkantį tarptautinį bendradarbiavimą pramonės sektoriuje, 

D. kadangi civilinės aviacijos pramonės srityje abi kompanijos „Airbus“ ir „Boeing“ turi 

galimybę kurti ir konstruoti didelius komercinės paskirties orlaivius ir kadangi tiek 

aviacijos kompanijos, tiek jų klientai suinteresuoti išsaugoti aukštą sąžiningos 

konkurencijos lygį,  

E. kadangi ES ir JAV 1992 m. pasirašė dvišalį susitarimą dėl prekybos dideliais civiliniais 

orlaiviais (1992 m. susitarimas), kuriuo remiantis buvo sudarytos proporcingos veiklos 

sąlygos ir nustatytos valstybės pagalbos teikimo taisyklės, 

F. kadangi ES nuosekliai laikėsi 1992 m. susitarimo nuostatų ir principų ir reguliariai 
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pateikdavo dokumentus, įrodančius, kad laikomasi minėtojo susitarimo,   

G. kadangi JAV iš esmės ignoravo savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal 1992 m. 

susitarimą, t. y. nepranešė apie kompanijai „Boeing“ skirtas subsidijas ir teikė šiai 

kompanijai nustatytas ribas viršijančias bei uždraustas subsidijas,   

H. kadangi 1992 m. susitarimas padėjo užtikrinti stabilumą sektoriuje iki 2004 m., kai JAV 

vienašališkai pareiškė ketinanti pasitraukti iš šio susitarimo ir Pasaulio prekybos 

organizacijoje pradėjo bylą prieš ES dėl grąžintino Europos finansavimo, kuris visiškai 

atitinka 1992 m. susitarimo nuostatas ir panašus į kompanijai „Boeing“ teikiamas 

lengvatas dėl daugelio lėktuvo 787 dalių kūrimo ir gamybos Japonijoje ir kitose šalyse, 

kurios dalijasi riziką,  

I. kadangi, neatsižvelgiant į gausias ir geranoriškas ES pastangas, iki šiol nebuvo įmanoma 

susitarti dėl sąžiningo ir proporcingo pagrindo norint derybų metu pasiekti susitarimą, 

J. kadangi dar kartą išreiškia paramą nuosekliai ir atvirai Komisijos pozicijai siekti 

proporcingo sprendimo, dėl kurio būtų susitarta derybų metu, nekeliant jokių išankstinių 

sąlygų,  

K. kadangi proporcinga ir sąžininga valstybės parama aviacijos sektoriui abiejose Atlanto 

pusėse padėjo paskatinti mokslinius tyrimus ir naujoves, padidinti saugumą, pagerinti 

aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi ir oro transporto veiksmingumą, 

L. kadangi valstybių narių finansavimas kompanijai „Airbus“ yra griežtai ribotas ir šios 

lėšos turi būti grąžintos su palūkanomis, taigi neturi jokio poveikio kompanijos „Boeing“ 

konkurencinėms galimybėms; kadangi kompanija „Airbus“ grąžino 40 proc. daugiau lėšų 

negu jai nuo 1992 m. suteikė valstybių narių vyriausybės ir iki šiol yra grąžinusi lėšas su 

7 mlrd. eurų perviršiu,  

M. kadangi ES nesutinka su tuo, kad kompanijai „Boeing“ skiriamos įvairios draudžiamos 

JAV federalinės, valstybės ir vietos subsidijos, kurias galima apskųsti, ir kad bendra šių 

negrąžintinų subsidijų suma per pastaruosius du dešimtmečius ir iki 2024 m. pasieks 

23,7 mlrd. JAV dolerių, 

N. kadangi Parlamentas patvirtina, kad tiki sąžiningos ir atviros konkurencijos rengiant 

viešųjų pirkimų konkursus svarba, ir palankiai atsiliepė apie tai, kad norint įgyvendinti 

JAV oro tanklaivių atnaujinimo programą ir remiantis neutraliais kriterijais, skirtais 

nustatyti, kuri įranga yra geriausia ir tinkamiausia naudoti JAV oro pajėgoms, buvo 

pasirašyta sutartis su kompanijos „Northrop Grumman“ ir Europos aeronautikos gynybos 

ir kosmoso kompanijos (EADS) grupe,  

O. kadangi, vis dėlto, Parlamentas su dideliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į priešiškus 

kompanijos „Boeing“ išpuolius, kuriais siekiama sukompromituoti EADS grupės 

operacijas ir tam tikras valstybes nares, kaip nepatikimas partneres aviacijos sektoriuje ir 

kaip grėsmės šaltinį, trukdysiantį užtikrinti JAV karinių pajėgų parengtį - tai nepraėjo n 

Europoje;   

P. kadangi JAV vyriausybės apskaitos biuro ataskaita, kuria pritariama Boeing skundui dėl 

konkurso, yra laikoma tik atrankos proceso, o ne lėktuvo savybių įvertinimu; kadangi 

Parlamentas dar kartą patvirtina savo įsitikinimą JAV Gynybos departamento viešųjų 



pirkimų procedūros nešališkumu visų dalyvių atžvilgiu;  

1. Komisijai, veikiančiai ES vardu ir atstovaujančiai valstybių narių ir ES didelių civilinių 

orlaivių pramonės interesams, teikia šias rekomendacijas:  

a) Parlamentas ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad būtų tinkamai 

reaguojama į bet kokias konkurenciją varžančias teisės aktų leidybos arba 

įgyvendinamos politikos priemones, dėl kurių būtų nederamai apribojamos ES 

kompanijų galimybės konkuruoti vykdant tiek civilines, tiek karines programas, 

įskaitant galimybę prireikus konkrečiu atveju imtis atskirų priemonių;   

b) laukdamas, kol ginčas bus išspręstas pagal PPO ginčų sprendimo procedūras, 

Parlamentas visiškai remia ES interesų gynybą, ir ragina Komisiją dėti tolesnes 

pastangas siekiant šio tikslo; vis dėlto Parlamentas abejoja, ar PPO sprendimas 

padės rasti tinkamą ilgalaikį šios problemos sprendimą, kuris būtinas rinkai kaip 

būsimos taikingo ir sąžiningos konkurencijos šiame sektoriuje pagrindas, tuo tarpu 

derybų metu pasiektas sprendimas galėtų padėti išspręsti šią problemą;   

c) Parlamentas mano, kad bet kokių derybų išeities taškas turėtų būti diskusijos be 

jokių išankstinių sąlygų, susijusių su derybomis, taip parodant nuoširdų abiejų šalių 

ketinimą nustatyti pragmatišką Europos civilinės paramos ir JAV karinės pramonės 

sistemos pusiausvyrą, kuri padėtų apriboti valstybės kišimąsi, iš tikrųjų trukdantį 

sukurti vienodas veiklos sąlygas;   

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei Jungtinių Amerikos 

Valstijų kongreso pirmininkui. 

 


