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На 16 юли 2009 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 на Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Програма за подпомагане на европейската авиация“. 
 
Консултативната комисия по индустриални промени, на която беше възложено да подготви 
работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 26 ноември 2009 г. 
(докладчик: г-н Krawczyk, съдокладчик: г-н Philippe). 
 
На 458-ата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 декември 2009 г. (заседание от 
17 декември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 167 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 

 

1. Заключения и препоръки 
 

1.1 Кризата е безпрецедентна; тя въздейства на всички елементи на веригата на добавената 
стойност на въздушния транспорт (верига на добавената стойност), макар и по 
различни начини. В частично дерегулирана среда, в която единствено последната 
брънка на веригата (въздушните превозвачи) е била наистина либерализирана, другите 
компоненти могат частично или напълно да смекчат загубите на приходи, 
предизвикани от намаляване на трафика било чрез неправомерно използване на т.нар. 
„принцип за възстановяване на разходите“, било чрез злоупотреба с конкурентна 
позиция. 

1.2 Устойчивостта на европейската авиация, и следователно нейната 
конкурентоспособност в международен план, е изложена на риск. Докато други 
региони в света предприеха бързи и ефективни мерки за преодоляване на временното 
намаляване на пътници и товари, европейските им колеги са изправени пред проблеми 
от друг характер със значително отрицателно въздействие върху техните доставчици. 
Правителствените данъци и такси от всякакъв вид, продължаващото нарастване на 
разходите за използването на инфраструктура (летища, управление на въздушното 
движение – УВД), недостатъчната наличност на финансови средства и едностранните 
екологични ограничения са само няколко примера от действителността, пред която е 
изправен европейският авиационен сектор. 

 

1.3 Настоящото становище очертава броя на краткосрочните и средносрочните мерки, 
които натоварените със вземането на решения са призовани да разгледат и приложат, за 
да се справи европейската авиация успешно с кризата и да излезе от нея така 
устойчива, както е била преди нея. 
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1.4 Преструктурирането на веригата на добавената стойност следва да се разбира и 

проследява от всички участници във въздушното движение: летища, доставчици на 
аеронавигационно обслужване, доставчици на наземни услуги, въздушни превозвачи и 
производители на въздухоплавателни средства. 

 
1.5 ЕИСК припомня, че като цяло европейският авиационен сектор се счита за 

стратегически за Европа; той е носител на растеж благодарение на 
висококвалифицирания и компетентен персонал. Ето защо необходимите мерки за 
преодоляване на кризата, засегнала сектора, трябва да дават възможност да се запази 
квалификацията, която ще бъде нужна, за да се гарантира развитието на европейската 
индустриална и технологична база. 

 
1.6 За по-добра подготвеност за бъдещото развитие на индустрията/сектора трябва да се 

насърчават развитието на социалния диалог между заинтересованите страни и 
действията за обучение и управление, което да предвижда нуждите от квалификация и 
работни места. Заинтересованите страни от публичния и от частния сектор трябва да се 
ангажират с участие в дейности за поддържане на устойчив обмен между училищата и 
индустрията, както и да подкрепят научноизследователската и развойната дейност 
(НИРД), необходими за развитието на сектора. 

 
1.7 Предложенията за Програма за подпомагане на европейската авиация са обхванати в 

параграф 9 на настоящото становище. Те включват инициативи, свързани с: 
 

− адаптиране на инфраструктурата и на разходите; 
− финансови предизвикателства, причинени от липсата на налично финансиране и от 

намаляване на печалбата; 
− екологични въпроси; 
− регулаторна среда; 
− международна конкуренция; 
− научноизследователска и развойна дейност. 

 
2. Въздействие на кризата върху авиационната промишленост 
 
2.1 През март 2009 г. Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) 

прогнозираше, че през 2009 г. загубите за световната въздухоплавателна индустрия ще 
достигнат 4,7 млрд. USD, но през май коригира предварителната си оценка за загубите 
през 2009 г. на 9 млрд. USD, а след това, през септември, отново я промени на 
11 млрд. USD. За 2010 г. се предвижда загубите да възлязат на 3,8 млрд. USD. 
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2.2 По отношение на търсенето членовете на Асоциацията на европейските авиокомпании 
(АЕА) отчетоха намаляване на пътниците с 8,2% през първото полугодие на 2009 г. 
Превозите в премиум класите намаля с повече от 19,9%. Операторите на товарни 
въздушни превози бяха засегнати от 22,1% спад на търсенето през първите шест месеца 
на 2009 г. Тези данни се потвърждават от Международния съвет на летищата (ACI), с 
прогноза за спад на търсенето от 8,1% за превоза на пътници и от 21,1% – за превоза на 
товари. Според ACI през първите девет месеца на 2009 г. 25 от най-големите 
европейски летища са обслужили 41 милиона пътници по-малко. Асоциацията на 
европейските регионални авиокомпании (ERAA), която представлява превозвачи, 
извършващи полети в рамките на Европа, отчете общ спад в трафика на пътници от 
7,2% за първото полугодие на 2009 г. 

 

2.3 През 2008 г. секторът на въздушния транспорт осигуряваше приблизително 
1,5 милиона работни места в Европа, за което въздушните превозвачи имаха най-
големия принос, възлизащ на 49%. Само за първото полугодие на 2009 г. членовете на 
AEA съкратиха персонала си с 34 000 души (около 8% от всички заети), с косвен ефект 
на доминото върху още около 90 000, в по-голяма им част - висококвалифицирани 
работни места в цяла Европа. Летището на Амстердам също беше пример за 
широкомащабно намаляване на персонала. 

 
2.4 Нискотарифните превозвачи показаха по-добри резултати в сравнение с други бизнес 

модели в Европа. Все пак и на тях не им беше спестено изпадането в несъстоятелност: 
от август 2008 г. насам пет от тези авиокомпании изпаднаха в несъстоятелност. 
Пазарният им дял в Европа се утрои и през 2009 г. достигна 37% спрямо 12% през 
2003 г. През юли 2009 г., в най-тежкия период от кризата, капацитетът им практически 
не беше коригиран, тъй като търсенето на нискотарифни въздушни превози не спадна 
или спадна съвсем незначително. Това може да се обясни отчасти с тяхната възможност 
да избягват претоварените центрове и по този начин да реорганизират своите операции 
според финансовата принуда на момента. Въпреки това, тяхната зависимост от 
директни или недиректни публични помощи във време на свити публични финанси, 
навява съмнение в средносрочната им устойчивост. Отбелязваме, че развитието на 
нискотарифни въздушни превозвачи се е превърнало в социална действителност. Би 
трябвало да си зададем въпроси за бъдещето на тази форма на транспорт и за 
въздействието, което тя би могла да има върху цялата верига за създаване на стойност. 

 

2.5 Въпреки драстичното намаляване на капацитета по отношение на предлагането, 
оперативните резултати на превозвачите с мрежова структура спаднаха от 
отрицателния резултат от -0,2 млрд. евро за първото тримесечие на 2008 г. на -1,9 млрд. 
евро за първото тримесечие на 2009 г. Според IATA през 2009 г. европейските 
въздушни превозвачи ще претърпят най-голямата загуба от 3,8 млрд. USD. Прогнозите 
на ACI са, че европейските летища ще загубят 98 милиона пътници през 2009 г., като 
най-тежко ще бъдат засегнати най-малките летища. 
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2.6 В Европа над 33 превозвачи са фалирали или са на път да фалират от началото на 
кризата (от септември 2008 г. до септември 2009 г.). 

 

2.7 Според последните анализи на европейския въздухоплавателен пазар през 2008 г., 
изготвени за Европейската комисия, през 2008 г. Airbus е регистрирал с 41,3% по-малко 
поръчки, отколкото през 2007 г., която е била изключително добра година по 
отношение на поръчките. 

 

2.8 От гледна точка на самолетостроителите, до момента 2009 г. е също толкова лоша 
година. До октомври 2009 г. Boeing е имал общо 195 поръчки, от които 111 са 
анулирани и нетното салдо е само 84 поръчки. За същия период Airbus е имал 
149 поръчки, от които 26 анулирани, като нетното салдо е 123 поръчки. За сравнение, 
през миналата година двете предприятия са отчели съответно 662 и 777 поръчки. 

 

2.9 Изправени пред спад на поръчките, по-дълги срокове на доставка и/или намаляване на 
обема на доставките, производителите на въздухоплавателни средства разполагат с 
ограничено поле за маневриране и се опитват да запазят своите резултати, като 
намаляват разходите. Същевременно това влияе върху възможностите им да 
инвестират в разработването на нови технологии и нови самолети. 

 

3. По-дългосрочни последици за сектора 
 

3.1 Възприетата от главните изпълнители (Airbus, Boeing, Dassault, ATR, Alenia, Safran, 
Goodrich, Thales, Liebherr и други) стратегия има за цел да се намаляват сроковете и 
разходите за развойна дейност, като същевременно производството и 
научноизследователската дейност се преместват извън Европа. Доставчиците и 
подизпълнителите са принудени да прилагат тази стратегия по отношение на 
собствените си партньори1. 

 

3.2 Ако обаче стратегията на изпълнителите съвпадне със значителен спад в поръчките, 
това би създало трудности по отношение на пълната натовареност на много 
подизпълнители, чието оцеляване може да се окаже застрашено. По същата логика 
фирмените стратегии, включително мерките за преместване и технологичен трансфер 
извън Европа трябва да бъдат преразгледани с оглед на тяхното социално въздействие 
(изтичане на финансови средства, загуба на конкурентоспособност и добавена 
стойност, въздействие върху околната среда и социално-икономическата структура). 

 

3.3 Тази политика може в дългосрочен план да доведе до загуба на голям брой 
висококвалифицирани работни места в Европа. Такива загуби на работни места могат 
сериозно да намалят конкурентоспособността на тази промишленост в Европа. 

 

                                                      
1

 Вж. и становището на ЕИСК относно „Европейската авиационна индустрия: състояние и перспективи“ (OВ C 175, 
28.7.2009 г., стр. 50-56). 
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3.4 Нарастващата безработица, намаляващите доходи на частните лица и кризата на 
доверието доведоха до това пътниците да ограничават пътуванията си, да избягват 
бизнес класата и да се прехвърлят от въздушен превоз към алтернативни видове 
транспорт. 

 

3.5 Ако през 2001 г. членовете на АЕА отбелязаха спад от 7% в приходите си и им бяха 
необходими три години, за да компенсират загубите, ситуацията днес е двойно по-
лоша. Обща загуба от 15% вероятно би означавала, че на въздушните превозвачи ще им 
бъдат нужни повече от три години, за да се върнат към нормалното положение. 

 

4. Съкращаването на разходите от страна на самолетните превозвачи не е подкрепено от 
едновременни действия от страна на летищата и от доставчиците на аеронавигационни 
услуги (ANSPs). Реакциите спрямо икономическата рецесия не са еднакви по цялата 
верига на добавената стойност. 

 

4.1 В допълнение сложната мрежа от често противоречиво законодателство ограничава 
възможността на авиационната промишленост да даде отговор на предизвикателствата 
на кризата. 

 

5. Въздушните превозвачи контролират пряко само 37% от своите оперативни разходи. 
Друга част – почти една трета от разходите, възниква от фактори извън прекия им 
контрол. Ето някои от тях: 

 

5.1 „Външните“ оперативни разходи възлизаха на общо 50,5 млрд. евро през 2008 г. и 
въпреки че по-голямата част от тях (повече от 45%) се падаше на горивата поради до 
голяма степен неконтролираните им цени, останалите 55% (27,5 млрд. евро) от тези 
разходи се формираха и от летищните такси и таксите за УВД. 

 

5.2 Летищните такси, които представляваха общо разходи в размер на 2,8 млрд. евро през 
миналата година, изведнъж се повишиха с повече от 5% на много летища. Само 
няколко летища в Европа бяха в състояние да подпомогнат усилията на своите 
потребители със сравнимо намаляване на таксите си. Летищните такси на пътник са се 
увеличили средно с 15% през първото тримесечие на 2009 г. 

 

5.3 Повишаването на цените на нефта представлява заплаха за жизнеспособността на 
въздушните превозвачи. Цената на горивото за реактивни двигатели се е повишила с 
близо 50% от началото на годината. Според IATA средната цена на горивата ще се 
увеличи от 61 UDS за барел през 2009 г. на 72 UDS през 2010 г. 

 

5.4 По същия начин таксовите единици за управлението на въздушното движение (УВД) се 
увеличиха през първото тримесечие на 2009 г. със средно 3,4% в цяла Европа. Това 
увеличение беше обосновано с принципа на „възстановяване на разходите“, който дава 
възможност на всеки доставчик на аеронавигационно обслужване да компенсира 
намаляващия трафик чрез повишаване на таксите. 
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5.5 Идеята за Единното европейско небе – една неизползвана до момента възможност за 
намаляване на разходите с до 5 милиарда евро годишно и за 16 млн. тона по-малко 
емисии на CO2 благодарение на по-преки маршрути – няма да повлияе на 
краткосрочната икономическа действителност. Функционалните блокове въздушно 
пространство няма да влязат в сила до 2012 г. 

 

5.6 Структурата на разходите на въздушните превозвачи ги прави уязвими дори и от най-
слабото колебание в цените на нефта. В интерес на икономиката, както и на 
корпоративната социална отговорност, са необходими незабавни и неотложни действия 
за насърчаване на използването на „революционни“ двигатели и горива. Ето защо е от 
съществено значение изрично да се подкрепи финансирането на НИРД. 

 

5.7 Разходите за развойна дейност на авиационните програми се увеличават непрекъснато, 
така че финансирането на нови доставки на самолети става все по-трудно. Когато 
въздушните превозвачи нямат достъп до финансиране от банки, това отслабва целия 
сектор на авиацията. 

 

5.8 Необходимо е да се проучат нови схеми за финансиране на развойната дейност и 
производството на въздухоплавателни средства, за да се спестят на 
самолетостроителите и авиокомпаниите евентуални проблеми, свързани с плащането 
на ликвидни средства, като се приложат улесняващи механизми по време на плащането 
на въздухоплавателното средство. 

 

5.9 В исторически план обществените поръчки, свързани с военните програми в авиацията 
винаги са подкрепяли сектора (който има едновременно и граждански, и военен 
компонент) по време на фазите на спад в цикъла. Несъмнено е необходимо незабавно 
да се проучи възможността за осигуряване на такава подкрепа, координирана на 
равнище ЕС, което би улеснило и реорганизацията на една индустрия, която все още е 
твърде фрагментирана. 

 
5.10 Използването на публично финансирано подпомагане на бизнеса (вече допустимо 

съгласно действащото законодателство) следва да се оценява въз основа на 
задълженията за защита на работните места и уменията в съответните дружества. 

 
6. Повече от всякога е необходима равнопоставеност на международно равнище. Кризата 

накара много правителства по света да спасяват своите намиращи се в затруднено 
положение въздушни превозвачи. Китай пряко субсидира China Eastern Airlines 
(750 милиона евро) и China Southern Airlines (320 милиона евро) в началото на 2009 г., 
таксите на китайските летища бяха премахнати, а цените на горивата за реактивни 
двигатели бяха понижени. В Индия Air India е получила от правителството 
600 милиона евро под формата на собствен капитал и заеми при облекчени условия. 
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6.1 Някои от тези превозвачи се възползват от 5-ата и 6-ата свобода на въздухоплаването, 
използвайки Европа като важен и богат на ресурси резервоар, от който те черпят, като 
например превозвачите от Персийския залив. 

 
6.2 Тези субсидирани от държавата превозвачи поддържат междуконтиненталните си 

операции, въпреки че заетостта на местата намалява драматично. В някои случаи те 
могат дори да ги увеличават в момент, когато европейските превозвачи, поради 
пазарните реалности, са принудени да ги намаляват (превозвачите от Персийския залив 
увеличиха капацитета си с 14% през тази година – най-вече чрез големите европейски 
летищни центрове). 

 
7. Каква беше досега реакцията на Европейската общност срещу тази безпрецедентна 

криза? Отменянето през лятото на правилата относно слотовете беше недостатъчно и 
беше направено твърде късно. Официалното приемане и публикуване на тази 
разпоредба в края на юни, почти три месеца след началото на летния сезон, не даде 
възможност тя да помогне на сектора да реагира по-гъвкаво на бързите промени в 
пазарните условия. 

 
8. Въпреки че асоциациите на въздушните превозвачи предварително отхвърлиха идеята 

за отделни държавни помощи, бяха определени няколко области, за които е 
необходимо бързо действие от страна на регулиращия орган в борбата им с кризата. 

 
8.1 Целта на очакваното отменяне през зимата на правилата относно слотовете е да се 

подкрепи авиационната промишленост, и по-специално въздушните превозвачи, за да 
се справят с икономическата криза чрез съобразяване на капацитета си с по-
нататъшното намаляване на търсенето. Мярката е недискриминационна, тя е полезна за 
всички въздушни превозвачи, както и за всички различни бизнес модели и 
представлява краткосрочна и единична мярка. Тя трябва да бъде приложена навреме, за 
да може да окаже въздействие. Някои нискотарифни превозвачи също така подкрепят 
тази мярка. 

 
8.2 Кризата засегна първо финансовия сектор, въпреки че по-голямата част от финансовите 

институции, специализирани във финансирането на авиационния сектор, или 
изчезнаха, или пренасочиха стратегията си към други дейности. 

 

8.3 За обновяването на авиационния си флот въздушните превозвачи – членове на АЕА, са 
направили до юли 2009 г. поръчки за идущите години на стойност от 29 млрд. USD за 
535 самолета, което представлява спад спрямо поръчаните 561 за същия период на 
2008 г. 

 

8.4 Смята се, че само 75-80% от тези поръчки са или ще бъдат гарантирани или 
финансирани от финансовия пазар. Останалите 20-25% ще трябва или да бъдат 
анулирани, или да се намерят алтернативни начини на финансирането им, каквито не 
съществуват към днешна дата. 
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8.5 Само през 2008 г. Европейската инвестиционна банка е предоставила кредити в размер 

на почти 52 млрд. евро за проекти в държавите-членки, от които само 2,7 млрд. евро са 
определени за европейската транспортна промишленост (въздушни превозвачи, 
летища, УВД и производствен сектор). 

 
8.6 В заключителния си доклад от май 2009 г. групата на ИКАО „Международно 

въздухоплаване и изменение на климата“ препоръча ИКАО да приеме три глобални 
цели: 

 
a. в краткосрочен план до 2012 г.: подобряване на средната ефективност на разхода на 

гориво на намиращия се в експлоатация флот с 2% годишно; 
б. в средносрочен план до 2020 г.: подобряване на ефективността на разхода на гориво 

с 2% годишно; 
в. от 2021 до 2050 г.: глобално подобряване на ефективността на разхода на гориво с 

2% годишно. 
 

8.7 Изключително важно е международната авиация да бъде представена и третирана като 
сектор по време на предстоящата среща на върха за изменението на климата  
(15-та Конференция на страните) в Копенхаген през декември. От жизненоважно 
значение е също така и едно споразумение за ограничаване на емисиите от авиацията в 
световен мащаб да стане част от споразумението в Копенхаген. Дискусията трябва да 
се отнася както за въздушните превозвачи, така и за производителите на 
въздухоплавателни средства. 

 
8.8 Предвид въвеждането на предстоящата схема за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС през 

2012 г., е от решаващо значение европейските превозвачи да започнат постепенно да 
заменят самолетите си с най-ефективните модели. Последното поколение на B737 или 
A320 позволява намаляване на екологичния отпечатък на техните емисии с до 7-8% в 
сравнение с предишното поколение. Средствата трябва да бъдат разпределени за 
радикални иновации в технологиите на двигателя, корпуса и горивото. 

 
8.9 Намиращият се в експлоатация въздушен флот все още има относително висока средна 

възраст (което се отразява на резултатите на въздушните превозвачи); следователно 
трябва да бъде създаден структуриран сектор за демонтаж. Сегашните примери в тази 
област са твърде редки и недостатъчно съгласувани; следва да се създаде истински 
европейски сектор под егидата на публични органи. 

 
8.10 Производителите и техните подизпълнители трябва да бъдат включени естествено в 

тези инициативи, които биха могли да създадат допълнителни работни места и приходи 
чрез разширяване на промишлената дейност за целия жизнен цикъл на продукта, чак до 
„пенсионирането“ на самолета. 
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8.11 Доставчиците на аеронавигационно обслужване работят на базата на разходите за 
възстановяване – при намаление на въздушния трафик разходите за единица 
обслужване се повишават, затова кризата „удря двойно“ въздушните превозвачи. 
Доставчиците на аеронавигационно обслужване трябва да адаптират разходната си база 
към променящата се икономическа среда и значително по-ниския по обем въздушен 
трафик. 

 
8.12 Пакетът Единно европейско небе косвено ще засегне принципа на възстановяване на 

разходите чрез налагане на целеви резултати на функционалните блокове въздушно 
пространство и на държавите-членки. Той обаче ще бъде въведен едва през 2012 г. 
Програмата SESAR, предназначена за създаване на единна структура, трябва да замени 
използваните понастоящем 22 оперативни системи, 30 програмни езика и 
31 национални системи. 

 
8.13 Като се има предвид, че държавите-членки вече са приели Директивата за летищните 

такси, по време на криза те трябва да действат така, сякаш ключовите разпоредби на 
директивата са вече в сила. Комисията вече разполага с ефективно правомощие по 
отношение на летищните такси в ЕС. 

 
8.14 Миналата година Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) придоби 

правна компетентност по отношение на правилата за безопасност на летателната 
експлоатация, лицензирането на летателни екипажи и надзора на оператори от трети 
страни. 

 
8.15 Подобряването на безопасността трябва да продължи да бъде подкрепяно чрез анализи 

на основата на данни и насочени към риска. Подобряването на безопасността от страна 
на сектора в партньорство с правителствата доведе до доказано повишена безопасност 
на авиацията и тази инициатива трябва да продължи, тъй като безопасността е ключова 
за авиационната промишленост. Трябва се гарантира, че ЕААБ се занимава 
изключително с въпроси на безопасността. 

 
8.16 Секторът на авиацията отдавна очаква окончателно споразумение за взаимно 

признаване на мерките за сигурност на ЕС и САЩ. Сега е необходимо политическо 
решение, за да бъдат мерките за сигурност на САЩ признати като равностойни. Това 
признание ще бъде от полза за 6 милиона пътници, идващи от САЩ, които преминават 
през летищата на ЕС всяка година. 
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9. Европейският авиационен сектор представлява съществена част от икономиката, 
поради това че допринася значително за една от основните � характерни особености – 
мобилността (на стоки и хора). Той представлява също така важен дял от силната 
индустриална база, технологичното развитие и икономическия растеж. Запазването на 
тази база в дългосрочен план е от първостепенно значение и трябва да бъде 
насърчавано. Тя е и зъбно колело в механизма за икономическото възстановяване в 
настоящата епоха на глобализация. Ето защо основни цели на правителствата трябва да 
бъдат поддържането на опорните стълбове на техните намиращи се в затруднено 
положение икономики, включително авиацията, но също така и осигуряването на 
условия за бързото възстановяване на една здравословна среда. Ето защо ЕИСК 
настоятелно препоръчва предприемането на следните действия и мерки за 
подпомагане: 

 
9.1 Въздействието на икономическите цикли и на конкурентния натиск следва да бъде 

почувствано върху веригата на добавената стойност като цяло (летища, производители 
на въздухоплавателни средства, доставчици на керосин, доставчици на наземни услуги, 
доставчици на аеронавигационно обслужване, въздушни превозвачи). 
Преструктурирането е в ход, за да се сведе до минимум отрицателният ефект на 
икономическия спад. 

 
9.2 Комисията следва да започне всички процедури с цел да се улесни и приложи 

отменянето на правилото „80:20“ за използване на слотовете през зимния сезон 
2009/2010 г. 

 
9.3 Като се има предвид, че според прогнозите въздушният трафик ще нараства с 4-5% 

годишно в средносрочен план, като през следващите двадесет години се очаква да 
бъдат построени потенциално 25 000 самолета с минимум 100 места всеки, 
европейските производствени мощности трябва да се управляват правилно. Ако 
преструктурирането е неизбежно, този аспект следва да се отчита при запазването на 
производствените мощности и квалификацията. 

 

9.4 Комитетът препоръчва процедурите за информиране и консултиране на социалните 
партньори да бъдат спазвани, когато се извършва преструктуриране. Комитетът 
насърчава всички социални партньори да развиват структуриран и проактивен 
социален диалог в отделните предприятия, както и на национално и европейско 
равнище. 

 

9.5 Публичните власти следва да помагат на уязвимите предприятия да запазят 
квалификацията на работниците и работните места, например като подобряват достъпа 
до професионално обучение по време на периоди на спад. Публичните власти биха 
могли да поемат водеща роля в насърчаването на развиването и придобиването на 
квалификация, необходима в средносрочен и дългосрочен план. В този контекст ЕИСК 
счита, че трябва да бъде приложена система за управление, при която се предвиждат 
нуждите от работни места и квалификация, и която включва социалните партньори. 
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9.6 Комитетът подчерта в своите становища (последното е SOC/347) значението на 

висококачественото училищно и университетско образование, както и добрите връзки 
между промишлеността и училищата/университетите, за да се гарантира, че 
завършващите ще разполагат с необходимите знания и квалификация при търсенето на 
работа. 

 
9.7 Този вид координирана подкрепа от страна на публичните власти (на ЕС, държавите, 

регионите и други) е от решаващо значение за справяне с въздействието на кризата, 
която засяга промишления сектор в момент, когато голям брой работници излизат в 
пенсия. Ако не бъде запазена квалификацията в производствения сектор, той няма да 
бъде в състояние да отговори на предизвикателствата в дългосрочен план. 

 
9.8 Европейската инвестиционна банка трябва да се върне обратно към своята политика 

отпреди 2007 г., когато европейските превозвачи можеха да се възползват от кредити. 
Такъв поврат трябва да бъде бърз и да е специално насочен към финансирането на нови 
въздухоплавателни средства. Целта не е чрез него да се финансира разширяване на 
въздушния флот. 

 
9.9 Също така би било целесъобразно да се предвидят механизми за покриване на 

финансовите рискове, като например тези, произтичащи от колебанията на валутните 
курсове (вж. параграф 4.6 от CCMI/047). Те биха могли да бъдат под формата на 
гарантиране на заемите на базата на възстановяеми аванси или заеми от ЕИБ 
(Европейската инвестиционна банка). 

 
9.10 Следва да се предоставя допълнително финансиране за НИРД в авиационната 

промишленост, за да се даде възможност на сектора да отговори на бъдещите 
предизвикателства, включително изискванията на СТЕ на ЕС. Въпреки това 
прилагането на глобален секторен подход към авиацията в рамките на ИКАО би било 
оптималното решение за преодоляване на проблемите с изменението на климата в 
световен мащаб, тъй като би улеснило решаването на този общ световен проблем. 

 
9.11 Като се има предвид иновативното и стратегическото значение на сектора на авиацията 

за промишлената и технологичната база в Европа, силна подкрепа за 
научноизследователската и развойната дейност (застрашена от кризата) може да бъде 
получена чрез постоянни усилия от страна на ЕС, от етапа на изпълнение на Седмата 
рамкова програма за научни изследвания и по време на бъдещата Осма рамкова 
програма за научни изследвания. Не трябва да има спад в обществената подкрепа за 
НИРД, с цел да се гарантират високи постижения на Европа в тази област. Също така 
НИРД и сътрудничеството са задължително необходими, за да се запази акцентът 
върху по-нататъшното развитие на устойчива в дългосрочен план авиационна 
промишленост, използваща алтернативни горива и оперативни мерки. 

 



- 12 - 

CCMI/071 - CESE 1944/2009   EN – CI/TC/PS-TC/RA/gd .../... 

9.12 Основните изпълнители са засегнати от икономическия спад в по-малка степен, 
отколкото техните доставчици и подизпълнители, у които е съсредоточена основната 
част от квалификацията и работните места на тази промишленост. Един процес на 
подкрепа би могъл да приеме формата на обединени заеми и гаранции за 
подизпълнителите. Производителите следва да подкрепят усилията, полагани от 
доставчиците, като им гарантират приходи и натовареност в дългосрочен план. 

 

9.13 Пакетът Единно европейско небе II трябва да бъде спешно приложен. Фрагментирането 
на въздушното пространство в Европа е причина за допълнителна значителна тежест не 
само за пътниците, но и за превозвачите. ЕИСК даде силна подкрепа за Единно 
европейско небе II в своето последно становище. Авиацията е глобална индустрия и ще 
бъде необходима оперативна съвместимост, за да се избегнат допълнителни 
затруднения и неефективност. Затова е необходимо да се отделя внимание за 
осигуряване на оперативната съвместимост на SESAR и NextGen. През 2010 г. 
Комисията трябва да разработи финансов механизъм за прилагането на SESAR с цел да 
се даде възможност за широко участие в това революционно начинание. 

 

9.14 Всички държави-членки трябва да бъдат приканени да ускорят прилагането на 
Директивата за летищните такси. Комисията следва да разгледа възможността за 
използване на правомощията, които предоставя Директивата. 

 

9.15 Комисията ще изготви съобщение за държавите-членки и Евроконтрол за въвеждане на 
мораториум върху таксите за УВД. ЕИСК признава положените от ГД „Енергетика и 
транспорт“ усилия по този въпрос и активно насърчава оказването на допълнителен 
натиск върху държавите-членки. 

 

9.16 Консултацията между доставчиците на аеронавигационно обслужване и въздушните 
превозвачи, необходима съгласно условията на Регламент № 1794/2006, трябва да бъде 
приложена от европейските институции. Необходимо е по-нататъшно актуализиране на 
настоящия регламент, за да отрази схемата на резултатите, прилагана в рамките на 
пакет ЕЕН II. 

 

9.17 Трябва се гарантира, че ЕААБ се занимава изключително с въпроси, свързани с 
безопасността. Необходимо е да се гарантира поддържането и подобряването на 
безопасността на полетите. 

 

„Едноетапната проверка“ следва да се прилага в целия ЕС най-късно от април 2010 г. 
(датата на влизане в сила на новите правила за сигурност на ЕС съгласно 
Регламент 300/2008). Освен това, окончателното предложение за „едноетапна 
проверка“ в ЕС и САЩ трябва да бъде представено на държавите-членки на базата на 
взаимно оценяване на мерките за сигурност на ЕС и САЩ, и да бъде приложено 
възможно най-скоро. 
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9.18 Необходими са повече международни авиационни споразумения между ЕС и трети 
страни за осигуряване на равнопоставеност на международно равнище. 
Споразумението, сключено от Комисията с Канада, се оценява високо от ЕИСК в 
становището му. 

 

9.19 Все по-големият брой примери на регионално и международно сътрудничество между 
участниците в сектора (оператори, производители, публични органи) могат като цяло 
да помогнат да се стимулира търсенето и цялостната дейност в сектора, при положение 
че условията на този вид „обмен“ са социално отговорни и включват всички социални 
партньори. 

 

Брюксел, 17 декември 2009 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 
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