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Η Επιτροπή υπογράφει αεροπορική συμφωνία με την Ιαπωνία

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ιαπωνία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής
αεροπορίας, με την οποία θα τονωθεί περαιτέρω η ήδη στενή συνεργασία της ΕΕ με την Ιαπωνία και
θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αερομεταφορών στην ΕΕ.

Ενάμισι έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και
της Ιαπωνίας, και την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η σημερινή
υπογραφή καταδεικνύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση για εμβάθυνση της στρατηγικής
εταιρικής μας σχέσης. Με τους κοινούς κανόνες θα διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των
ευρωπαϊκών και των ιαπωνικών επιχειρήσεων και θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις αρχές, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για επενδύσεις και την ενίσχυση της οικονομικής
ευημερίας και ανάπτυξης.

Αυτή η διμερής συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (BASA) θα στηρίξει την αύξηση
του μεριδίου των κατασκευαστών αεροναυτικών προϊόντων της ΕΕ, τόσο στις εμπορικές συναλλαγές
όσο και στην αγορά της Ιαπωνίας. Ως εκ τούτου, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη
του τομέα από την τρέχουσα κρίση.

Η επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε: «Η παρούσα συμφωνία θα διευκολύνει την
πρόσβαση του κλάδου των αερομεταφορών της ΕΕ στην Ιαπωνική αγορά αεροναυτικών προϊόντων,
συμβάλλοντας στην ανάκαμψη του τομέα αυτού μετά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε λόγω της
κρίσης. Εντείνουμε, δε, τη συνεργασία μεταξύ των αρχών πολιτικής αεροπορίας της ΕΕ και της
Ιαπωνίας για την επίτευξη ακόμη υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και
περιβαλλοντικής συμβατότητας.»

Ο κύριος στόχος της BASA είναι να διευκολύνει το εμπόριο αεροσκαφών και συναφών προϊόντων.
Χάρη στην BASA θα αρθούν οι περιττές αλληλεπικαλύψεις δραστηριοτήτων αξιολόγησης και δοκιμών
για τα αεροναυτικά προϊόντα, θα μειωθεί το κόστος για τις αρχές και τον κλάδο των αερομεταφορών
και θα προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών πολιτικής αεροπορίας ΕΕ και Ιαπωνίας.

Χάρη στην BASA θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για να εγκριθούν οι εξαγωγές προς
την Ιαπωνία των κατασκευαστών αεροναυτικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, θα εξασφαλιστεί
αυστηρότερο επίπεδο ασφάλειας δικαίου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), γεγονός που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ εταιρειών στην ΕΕ και
στην Ιαπωνία.

Λιγότερο από ένα έτος μετά την υπογραφή της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας για τη βιώσιμη
συνδεσιμότητα και τις υποδομές ποιότητας, η BASA θα ενισχύσει, επίσης, τη συνδεσιμότητα των
μεταφορών, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης -και Ασίας.

Ιστορικό

Η BASA μεταξύ ΕΕ-Ιαπωνίας σηματοδοτεί άλλο ένα βασικό παραδοτέο στο πλαίσιο της Στρατηγικής
αερομεταφορών της Επιτροπής για την Ευρώπη – που έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, να ενισχύσει την καινοτομία και να προσφέρει στους επιβάτες πτήσεις
φθηνότερες, πιο ασφαλείς και πιο καθαρές για το περιβάλλον.

Επόμενα στάδια

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ιαπωνία θα προχωρήσουν, πλέον, στις αντίστοιχες εσωτερικές
τους διαδικασίες για τη σύναψη της συμφωνίας. Εν αναμονή της έναρξης ισχύος της, η συμφωνία θα
τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή από την ημερομηνία υπογραφής της.

Περισσότερες πληροφορίες

Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ιαπωνίας
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https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15260%252F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_el
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15260%252F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
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