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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με τη
Δημοκρατία της Κορέας

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2020

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία της Κορέας υπέγραψαν οριζόντια συμφωνία
αεροπορικών μεταφορών. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει σε κάθε αεροπορική εταιρεία της ΕΕ να εκτελεί
πτήσεις προς τη Δημοκρατία της Κορέας από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο έχει συνάψει διμερή
συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με τη Δημοκρατία της Κορέας. Τα κράτη μέλη που έχουν συνάψει
διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με τη Δημοκρατία της Κορέας ανέρχονται σε είκοσι δύο.
Παραδοσιακά, στο πλαίσιο αυτών των διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών, μόνο
αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ανήκουν και ελέγχονται από συγκεκριμένο κράτος μέλος ή υπηκόους
του μπορούν να εκτελούν πτήσεις μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας. Η
σύναψη της οριζόντιας συμφωνίας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες
της ΕΕ και είναι, ως εκ τούτου, επωφελής για τις αεροπορικές εταιρείες και των δύο πλευρών.

Η επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε τα εξής: «Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς
αεροπορικές μεταφορές —που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση της νόσου COVID-19— αρχίζουν
σιγά-σιγά να ανακάμπτουν, η υπογραφή μιας τέτοιας οριζόντιας συμφωνίας προσφέρει ελπίδες για το
μέλλον, καθώς παρέχει περισσότερες δυνατότητες για την ανάπτυξη γραμμών μεγάλων αποστάσεων
προς την αγορά της Κορέας. Δείχνει επίσης ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί βασική κινητήρια
δύναμη για την ανάκαμψη της αγοράς αεροπορικών μεταφορών.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία υπογράφεται μόλις λίγες ημέρες πριν από τη βιντεοδιάσκεψη
μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας στις 30 Ιουνίου, η οποία αποτελεί
εξαιρετική ευκαιρία για την αναγνώριση της σημασίας της συμφωνίας στο ανώτατο επίπεδο. Οι ηγέτες
αναμένεται επίσης να επαναλάβουν την κοινή τους δέσμευση να εργαστούν για την εδραίωση διαλόγου
υψηλού επιπέδου στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας για το
σύνολο των τρόπων μεταφοράς.

Ιστορικό

Η οριζόντια συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας αποτελεί ένα ακόμη βασικό
επίτευγμα της στρατηγικής της Επιτροπής για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη, η οποία έχει
καταρτιστεί με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, την προώθηση της
καινοτομίας και την παροχή της δυνατότητας στους επιβάτες να επωφελούνται από ασφαλέστερες,
καθαρότερες και οικονομικά πιο προσιτές πτήσεις.

Επόμενα βήματα

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Δημοκρατία της Κορέας θα προχωρήσουν στις αντίστοιχες
εσωτερικές διαδικασίες τους ώστε να θέσουν τη συμφωνία σε εφαρμογή.
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