
COR-2016-00007-00-00-PA-TRA (EN/SV) 1/10 
 — Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË — 

Tel. +32 22822211 — Fax +32 22822325 — Internet: http://www.cor.europa.eu 
RO 

 
COTER-VI/011 

A 9-a şedinţă a comisiei, 4 iulie 2016 
 

 

 

 

PROIECT DE AVIZ 

al Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE 

 

Strategia în domeniul aviației 

 

 

 

 

_____________ 

 

Raportor: dna Ulrika CARLEFALL-LANDERGREN (SE-ALDE) 

membră a Consiliului local Kungsbacka 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul document va fi dezbătut în ședința Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și 

bugetul UE, care va avea loc luni, 4 iulie 2016, între orele 11:00 și 17:30. Având în vedere timpul 

necesar traducerii, amendamentele trebuie depuse până marți, 21 iunie 2016, ora 15:00 

(ora Bruxelles-ului), cu ajutorul noului instrument online de depunere a amendamentelor 

(disponibil pe Portalul membrilor: http://cor.europa.eu/members).  

Ghidul utilizatorului se găseşte la adresa http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx. 
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Documente de referință 

 

Comunicarea „O strategie în domeniul aviației pentru Europa” — COM(2015) 598 final; 

Document de lucru al serviciilor Comisiei „O strategie în domeniul aviației pentru Europa”, 

SWD(2015) 261 final; 

Propunere de regulament privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a 

Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 216/2008, COM(2015) 613 final 
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Proiect de aviz al Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE - Strategia în 

domeniul aviației 

 

I. RECOMANDĂRI POLITICE 

 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR 

 

1. împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia sectorul aviației este foarte important pentru 

creșterea economică, ocuparea forței de muncă, comerțul și mobilitatea în interiorul sau în afara 

UE. Sectorul aviației în sine este o activitate economică semnificativă, care generează un număr 

mare de locuri de muncă; 

 

2. subliniază importanța socială a transportului aerian și rolul său semnificativ din perspectiva 

coeziunii teritoriale, mai ales fiindcă are capacitatea de a da acces regiunilor periferice și slab 

populate la piețe comune mai largi. Un sector aviatic european competitiv și sustenabil pe 

termen lung este esențial pentru dezvoltarea la nivel local și regional; 

 

3. este de acord cu Comisia că, în contextul schimbărilor structurale care au avut loc în ultimii ani 

pe piața aeriană internațională, este necesară o strategie coerentă în domeniu și sprijină scopul 

strategiei, și anume de a consolida competitivitatea și sustenabilitatea financiară de-a lungul 

întregului lanț de creare a valorii economice în sectorul aviatic al UE; 

 

4. subliniază că autoritățile locale și regionale au un rol decisiv în dezvoltarea aeroporturilor și a 

transportului aerian, în temeiul responsabilității ce le revine pentru calitatea vieții populației, a 

condițiilor de mediu și a amenajării teritoriului. Dezvoltarea durabilă continuată a transportului 

aerian în Europa și o utilizare mai eficientă a capacității aeroportuare necesită o cooperare 

deschisă, transparentă și bazată pe încredere între autoritățile locale și regionale și reprezentanții 

sectorului aviatic și ai aeroporturilor în domeniul amenajării teritoriului. Aceasta este o condiție 

esențială a obținerii nivelului de acceptare publică necesar pentru consolidarea competitivității 

și menținerea poziției de lider a sectorului aviatic european; 

 

5. în acest context, constată cu uimire că nivelul local și regional și autoritățile respective nu sunt 

menționate deloc atunci când se face referire la necesitatea unor eforturi comune și cooperare. 

De asemenea, este omisă perspectiva teritorială și geografică, precum și tema impactului de 

mediu local și regional, care este o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea pe termen lung a 

transportului aerian. Reprezentanții sectorului conștientizează situația, dar ea nu se reflectă în 

mod corespunzător în strategie; 

 

Dezvoltarea pieței transportului aerian 

 

6. consideră că în ultimii 20 de ani piața transportului aerian european a adus multe beneficii 

regiunilor și cetățenilor și sprijină măsurile propuse pentru dezvoltarea sa, inclusiv negocierea 

de acorduri de transport aerian la nivelul UE cu mai multe țări și regiuni, precum și negocierile 

privind normele în materie de concurență, întrucât astfel de măsuri pot contribui continuarea 

liberalizării transportului aerian. Este important ca amplele acorduri negociate în materie de 
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transport aerian să conducă la o liberalizare reală, care să genereze o valoare adăugată clară și să 

contracareze tendințele protecționiste; 

 

Capacitate insuficientă în aer și la sol? 

 

7. în ceea ce privește capacitatea în aer, constată, din dialogul cu actorii de pe piață, că nu se poate 

vorbi despre un deficit real de capacitate și că subliniază că întârzierile medii sunt foarte 

moderate. Există încă un potențial considerabil de creștere a eficienței și a performanței de 

mediu și de reducere a costurilor legate de punerea în aplicare a cerului unic european (SES) și a 

rezultatelor proiectului SESAR, printre altele, prin standarde comune care pot contribui la 

deschiderea pieței pentru sistemele de gestionare a traficului aerian. Un sistem de gestionare a 

traficului aerian eficient și integrat este în avantajul regiunilor și prezintă interes regional, în 

special pentru regiunile îndepărtate, cu aeroporturi mici; 

 

8. sprijină propunerea de a elabora o planificare strategică pentru gestionarea capacității 

aeroportuare la nivelul UE, destinată situațiilor în care în mai multe aeroporturi mari apare un 

deficit de capacitate și în același timp există aeroporturi neutilizate, existând supracapacitate de 

ansamblu; subliniază că o astfel de planificare la nivel național și regional trebuie să pornească 

de la dimensiunea teritorială. Deosebit de importantă este întrebarea privind modul în care pot fi 

utilizate mai eficient capacitățile aeroportuare existente. Strategia evidențiază diferențele în 

materie de conectivitate existente între regiuni, care nu se explică întotdeauna prin condiții 

locale diferite sau prin diferențe de cerere și ofertă. Aceste diferențe duc la dezavantaje 

semnificative de natură concurențială în anumite regiuni și la o exploatare mai slabă și mai 

neuniformă a potențialului total, acționând totodată împotriva coeziunii teritoriale; 

 

9. salută faptul că Comisia va colabora în continuare cu Observatorul aeroporturilor pentru a 

monitoriza tendințele conectivității atât în interiorul Europei, cât și în afara sa, și a identifica 

deficiențele și măsurile corespunzătoare care trebuie luate. O analiză constantă și continuă a 

conectivității regiunilor în raport cu cererea estimată, care să identifice regiunile insuficient 

conectate și capacitatea existentă a aeroporturilor, ar constitui un fundament valoros pentru 

planificarea utilizării și dezvoltării capacității aeroportuare. Măsurile de planificare pentru 

îmbunătățirea transportului terestru pot spori accesibilitatea și atractivitatea aeroporturilor 

subutilizate. O astfel de planificare ar trebui să acopere atât transportul de pasageri, cât și cel de 

marfă, printr-o abordare intermodală, și să țină seama de impactul economic, social și de mediu; 

 

10. constată că, în cadrul strategiei, Comisia invită Consiliul și Parlamentul să adopte cât mai rapid 

propunerea de revizuire a regulamentului privind sloturile orare, pe care Comisia a prezentat-o 

în 2011. Conectivității regionale ar trebui să i se acorde o mai mare prioritate decât în momentul 

prezentării propunerii de revizuire. Propunerea de revizuire a regulamentului privind sloturile 

orare ar trebui să fie modificată spre a reflecta prioritatea mai mare acordată conectivității 

regionale; 
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Transportul aerian de mărfuri 

 

11. reamintește că transportul de mărfuri reprezintă o proporție semnificativă din sectorul aviatic, 

dar în strategia în domeniul nu îi acordă absolut nici o atenție. Transportul aerian de mărfuri 

reprezintă o parte esențială a transportului și a logisticii, influențează condițiile de dezvoltare ale 

regiunilor și este un element important al amenajării teritoriului. Este important ca transportului 

de mărfuri să i se acorde atenția cuvenită în planificare din punctul de vedere al logisticii 

intermodale. De asemenea, o strategie cuprinzătoare a UE în domeniul aviației trebuie să acorde 

atenție transportului de mărfuri din perspectiva capacității aeroportuare, a intermodalității și a 

rețelelor logistice, precum și a problemelor de poluare fonică ce pot rezulta din traficul efectuat 

seara târziu, noaptea și dimineața devreme; 

 

Conectivitatea 

 

12. menționează că potențialul de dezvoltare al unei regiuni depinde în mare măsură de calitatea 

conectivității sale internaționale. Din punctul de vedere al regiunilor, o bună conectivitate este 

primul beneficiu așteptat de la sectorul aviatic. Prin urmare, este în interesul legitim al 

regiunilor să urmărească dezvoltarea și consolidarea conectivității prin dezvoltarea rutelor. 

Acest lucru poate fi realizat prin introducerea de stimulente pentru introducerea de noi destinații 

directe și marketingul acestora. Pentru a preveni denaturarea concurenței și pierderea 

credibilității, procesul trebuie să fie transparent; 

 

13. în același timp, subliniază că ceea ce asigură conectivitatea regiunilor este sistemul de transport 

integrat și intermodal. Călătoria cu avionul este un mijloc de transport esențial pentru călătoriile 

lungi și pentru conexiunile continentale și transcontinentale. Calitatea întregii călătorii, de la 

punctul de plecare până la destinație, depinde de calitatea interacțiunii dintre transportul aerian 

și celelalte moduri de transport, într-un sistem coerent de transport. În acest context, ar trebui să 

se acorde atenție necesității ca persoanele care lucrează la aeroport sau în vecinătatea acestuia să 

beneficieze de transport public adaptat acestei navete care se desfășoară în mare parte în afara 

orelor de program; 

 

Taxele de aeroport ca instrument de guvernanță 

 

14. subliniază importanța transparenței și a dialogului între aeroporturi și companiile aeriene în 

momentul stabilirii taxelor de aeroport. CoR dorește, de asemenea, ca în strategie să se solicite 

utilizarea coordonată a opțiunii de a lega perceperea taxelor de aeroport de protecția mediului 

din perspectiva zgomotului, calității aerului și protecției climei. O utilizare coordonată 

cuprinzătoare a taxelor de aeroport legate de mediu ar trebui să reprezinte un stimulent puternic 

pentru accelerarea reînnoirii mai rapide a flotei, care este de dorit din motive de politici 

climatice și de mediu. De asemenea, CoR dorește ca în strategie să se regăsească chestiunea 

stimulentelor pentru reînnoirea mai rapidă a flotei, în vederea reducerii impactului sectorului 

aviatic asupra climei și mediului; 
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Promovarea regiunilor slab conectate 

 

15. regretă faptul că, în cadrul strategiei, Comisia nu a evidențiat rolul aeroporturilor regionale și 

importanța lor pentru dezvoltarea aviației. CoR subliniază că obligația de serviciu public este o 

chestiune foarte importantă din perspectivă regională. Pentru supraviețuirea zonelor îndepărtate 

și slab populate, conexiunile cu centrele economice și administrative și cu nodurilor de transport 

aerian național sunt vitale pe termen lung. În multe cazuri, pentru a asigura condiții adecvate de 

dezvoltare acestor regiuni, sunt necesare achiziții publice, investiții și ajutoare operaționale 

acordate aeroporturilor, precum și asigurarea sloturilor orare de decolare și de aterizare la orele 

de vârf în nodurile aeroportuare, care fac posibile transferurile către alte destinații din Europa și 

de pe alte continente. Acest aspect este esențial pentru coeziunea teritorială a UE și, prin 

urmare, Comitetul este de părere că el trebuie să se reflecte clar în strategia în domeniul aviației. 

CoR își reiterează poziția potrivit căreia aeroporturile cu un trafic mediu de până la 300 000 de 

pasageri pe an nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat; 

 

16. consideră că aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în combinație cu normele UE privind 

serviciile de interes economic general este prea complicată. Acest lucru conduce la incertitudini 

cu privire la modul în care autoritățile locale și regionale pot sprijini financiar aeroporturile 

regionale. apreciază că abordarea acestor chestiuni de către Comisie va fi foarte lentă. 

În concluzie, aplicarea combinată îngreunează menținerea unei conectivități adecvate cu 

regiunile mici și cele periferice; 

 

Cercetarea și inovarea 

 

17. salută faptul că strategia evidențiază importanța cercetării și dezvoltării, precum și a inovării, 

pentru menținerea poziției de lider a Europei în domeniul transportului aerian și în industria 

aeronautică din lume. CoR subliniază rolul pe care îl joacă autoritățile regionale, nu în ultimul 

rând în cadrul responsabilității lor pentru dezvoltarea regională, împreună cu sectorul public, 

sectorul privat și mediul academic pentru desfășurarea activităților de cercetare, dezvoltare și 

inovare. Cercetarea și dezvoltarea care contribuie la limitarea impactului transportului aerian 

asupra mediului prezintă un interes deosebit pentru autoritățile locale și regionale. De exemplu, 

dezvoltarea de combustibili nefosili și eficienți din punctul de vedere al costurilor în sectorul 

aviației reprezintă un domeniu important de cercetare; 

 

Dronele 

 

18. este convins că există un mare potențial pentru utilizarea dronelor la nivel local și regional, în 

special în regiunile cu densitate redusă a populației Europei și sprijină obiectivul de a plasa 

Europa în avangarda dezvoltării și aplicării tehnologiei dronelor. Este de așteptat ca gama de 

servicii care pot fi furnizate cu drone să se extindă semnificativ, iar numărul lor va crește, ceea 

ce ar putea fi foarte util pentru întreprinderi și cetățeni. În același timp, dacă se intensifică 

utilizarea dronelor, este necesar să se acorde atenție problemelor legate de siguranța spațiului 

aerian și la sol, protecției vieții private, aspectelor legate de răspunderea juridică și acceptării 

publice. În acest context, CoR a efectuat o evaluare a impactului teritorial pe tema dronelor, la 

nivel local și regional. Comitetul ar dori ca la nivelul UE să existe o legislație aplicabilă 

utilizării dronelor bazată pe cunoașterea riscurilor și pe flexibilitate, cu respectarea principiului 



 

COR-2016-00007-00-00-PA-TRA (EN/SV) 7/10 

subsidiarității; subliniază necesitatea unui dialog între Agenția Uniunii Europene pentru 

Siguranța Aviației (AESA), care are sarcina de a elabora astfel de reglementări fundamentale, și 

actorii relevanți de la nivel național, regional și local din statele membre. Tehnologia dronelor 

va permite aviației o extindere locală și regională diferită de trecut și această dimensiune 

teritorială trebuie să fie recunoscută în contextul actelor legislative și reglementărilor; 

 

Clima, mediul și intermodalitatea - amenajarea teritoriului pentru dezvoltare durabilă 

 

19. constată cu surprindere că schimbările climatice, una dintre cele mai mari provocări comune ale 

viitorului, sunt tratată doar sumar în strategie. Activitatea în cadrul OACI în scopul realizării 

unui mecanism global de reducere a impactului sectorului aviatic asupra climei este utilă și 

importantă, dar ea nu trebuie să împiedice Europa să-și propună ținte mai înalte decât pragul 

stabilit de OACI, în conformitate cu standardele înalte de mediu menținute și consolidate de-a 

lungul timpului, aliniate la obiectivele stabilite în strategie; 

 

20. în ceea ce privește impactul asupra climei, subliniază că toți actorii au o responsabilitate 

comună și este important să existe o perspectivă integrată, nu doar una direcționată strict asupra 

impactului transportului aviatic asupra climei. La nivel local și regional, transportul și 

activitățile de la sol reprezintă o parte substanțială din totalul emisiilor de dioxid de carbon, care 

poate ajunge până la 50%. Cooperarea între autoritățile locale și regionale, întreprinderi private 

și aeroporturi pe tema găsirii unor soluții de transport intermodale și inteligente din punctul de 

vedere al climei este un exemplu de inițiativă care ar putea aduce o contribuție concretă la 

reducerea impactului asupra climei. Multe aeroporturi au programe ambițioase de reducere 

substanțială a emisiilor de dioxid de carbon din aerodromurile europene. CoR consideră că 

strategia în domeniul aviației ar trebui să țină seama de responsabilitatea autorităților locale și 

regionale și de potențialul lor în limitarea activă emisiilor de dioxid de carbon din sectorul 

aviație; 

 

21. Consideră că zgomotul caracteristic sectorului aviației reprezintă o problemă majoră, care 

trebuie soluționată, dacă se dorește ca industria să se poată dezvolta în UE în continuare. CoR ia 

la cunoștință cu surprindere faptul că, în contextul transportului aerian, acest aspect atât de 

important este tratat atât de deficitar. Zgomotul produs de avioane se află la originea a 

numeroase probleme de sănătate și reduce calitatea vieții. Având în vedere că autoritățile locale 

și regionale au responsabilități legate de sănătatea, siguranța și bunăstarea cetățenilor, dar și de 

amenajarea teritoriului, ele joacă un rol esențial în ceea ce privește combaterea zgomotului în 

vecinătatea aeroporturilor și în soluționarea conflictelor de interese în legătură cu acest aspect; 

 

22. în plus, solicită o examinare mai detaliată a impactului sectorului aviației asupra mediului, în 

special a emisiilor atmosferice de oxizi de azot și de particule. Strategia face trimitere la 

rezultatele așteptate ale proiectelor de cercetare și de dezvoltare cum ar fi Clean Sky și SESAR 

și arată că raportul anual de mediu va permite UE, statelor membre și sectorului aviației să 

monitorizeze eficiența diverselor măsuri. CoR salută această evaluare sistematică, consecventă 

și periodică a performanței de mediu. Pentru autoritățile locale și regionale este deosebit de 

important să aibă acces la datele la scară mică, provenite de la un nivel geografic inferior; 
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23. consideră că există două abordări fundamentale ale impactului de mediu, care trebuie să se 

completeze reciproc: prima constă în limitarea emisiilor la sursă și în acest caz standardele și 

instrumentele internaționale au o mare influență. A doua constă în limitarea emisiilor locale 

și/sau impactul lor printr-o amenajare teritorială funcțională la nivel local și regional ca rezultat 

al colaborării dintre autoritățile locale și regionale și reprezentanții aeroporturilor și sectorului 

aviatic. Importanța planificării la nivel local și regional, precum și rolul esențial al autorităților 

locale și regionale în acest domeniu au fost complet ignorate în cadrul strategiei, ceea ce 

reprezintă o lacună importantă. 

 

Bruxelles, 
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