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Τροπολογία 1
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 
ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών όπως οι απόκεντρες 
και νησιωτικές περιοχές με γεωγραφικά 
μειονεκτήματα· επισημαίνει πόσο 
σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και δη τα 
περιφερειακά δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης·

1. επισημαίνει την σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 
ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών όπως οι εξόχως 
απόκεντρες, απόκεντρες και νησιωτικές 
περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα· 
επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι τα 
αεροδρόμια και δη τα περιφερειακά 
δεδομένου ότι συχνά αποτελούν τον μόνο 
αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης μεταξύ 
μιας περιφέρειας και της υπόλοιπης 
Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 2
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 

1. επισημαίνει την σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 
ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
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ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών όπως οι 
απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές με 
γεωγραφικά μειονεκτήματα· επισημαίνει 
πόσο σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και 
δη τα περιφερειακά δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης·

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών με γεωγραφικά
μειονεκτήματα και ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη βελτίωση της 
διατροπικότητας προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος· επισημαίνει 
πόσο σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και 
δη τα περιφερειακά δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 3
Giommaria Uggias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 
ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών όπως οι απόκεντρες
και νησιωτικές περιοχές με γεωγραφικά 
μειονεκτήματα· επισημαίνει πόσο 
σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και δη τα 
περιφερειακά δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης·

1. επισημαίνει την σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 
ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών όπως οι απόκεντρες
ή νησιωτικές περιοχές και οι κεντρικές 
ζώνες που δεν συνδέονται με τις βασικές 
υπηρεσίες μεταφορών και έχουν
γεωγραφικά μειονεκτήματα· επιδοκιμάζει 
την πιθανότητα υπογραφής συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης με τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές καθώς και με τις 
αεροπορικές εταιρείες· επισημαίνει πόσο 
σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και δη τα 
περιφερειακά, δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας 
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και της υπόλοιπης Ευρώπης·

Or. it

Τροπολογία 4
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 
ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να
διατηρηθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί το ευπρόσιτο περιοχών όπως
οι απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές με
γεωγραφικά μειονεκτήματα· επισημαίνει 
πόσο σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και 
δη τα περιφερειακά δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης·

1. επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την
ουσιαστική συμβολή τους στην 
προσπάθεια διασφάλισης της εδαφικής, 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, τόσο 
στο εσωτερικό των κρατών μελών όσο 
και της Ένωσης μέσω της διασύνδεσης 
των περιοχών· επισημαίνει ότι οι 
υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή εκείνες που 
ενδέχεται να εγκριθούν στο μέλλον πρέπει 
να δικαιολογούνται από την ανάγκη να 
διασφαλιστεί το ευπρόσιτο περιοχών, 
ιδίως οι απόκεντρες και νησιωτικές 
περιοχές, με την προϋπόθεση ότι η 
κατάλληλη οργάνωση των αεροπορικών 
συνδέσεων θα τους παρέχει τη 
δυνατότητα αντιμετώπισης των εγγενών 
γεωγραφικών μειονεκτημάτων τους· 
επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι τα 
αεροδρόμια και δη τα περιφερειακά 
δεδομένου ότι συχνά αποτελούν τον μόνο 
αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης μεταξύ 
μιας περιφέρειας και της υπόλοιπης 
Ευρώπης· προφανώς, στην παρούσα 
συγκυρία της οικονομικής κρίσης και της 
ανάγκης εφαρμογής πολιτικών 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, πρέπει να 
βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα 
στις απαιτήσεις που επιβάλλει ο 
ανταγωνισμός και στη δημοσιονομική 
ισορροπία κάθε αεροδρομίου, καθώς και 
στις κοινωνικές και εδαφικές ανάγκες 
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που πρέπει να καλυφθούν·

Or. es

Τροπολογία 5
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και τη συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 
ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών όπως οι απόκεντρες 
και νησιωτικές περιοχές με γεωγραφικά 
μειονεκτήματα· επισημαίνει πόσο 
σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και δη τα 
περιφερειακά δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης·

1. επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και τη συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών επισημαίνει ότι 
οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο και η εδαφική συνέχεια
περιοχών όπως οι απόκεντρες, οι εξόχως 
απόκεντρες και οι νησιωτικές περιοχές με 
γεωγραφικά μειονεκτήματα που 
οφείλονται στον απομακρυσμένο 
χαρακτήρα τους· επισημαίνει πόσο 
σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και δη τα 
περιφερειακά δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης·

Or. pt

Τροπολογία 6
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 
ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών όπως οι απόκεντρες 
και νησιωτικές περιοχές με γεωγραφικά 
μειονεκτήματα· επισημαίνει πόσο 
σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και δη τα 
περιφερειακά δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης·

1. επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 
ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών όπως οι απόκεντρες 
και νησιωτικές περιοχές με γεωγραφικά 
μειονεκτήματα· επισημαίνει πόσο 
σημαντικά είναι τα αεροδρόμια δεδομένου 
ότι συχνά αποτελούν τον μόνο 
αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης μεταξύ 
μιας περιφέρειας και της υπόλοιπης 
Ευρώπης·

Or. de

Τροπολογία 7
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών επισημαίνει ότι 
οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών όπως οι απόκεντρες 
και νησιωτικές περιοχές με γεωγραφικά 
μειονεκτήματα· επισημαίνει πόσο 
σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και δη τα 

1. επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των 
αεροπορικών μεταφορών και την συμβολή 
τους στην προσπάθεια διασφάλισης της 
εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης μέσω της 
διασύνδεσης των περιοχών· επισημαίνει 
ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να 
διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί 
το ευπρόσιτο περιοχών όπως οι απόκεντρες 
και νησιωτικές περιοχές με γεωγραφικά 
μειονεκτήματα· επισημαίνει πόσο 
σημαντικά είναι τα αεροδρόμια και δη τα 
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περιφερειακά δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης·

περιφερειακά δεδομένου ότι συχνά 
αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο σύνδεσης μεταξύ περιφερειών·

Or. it

Τροπολογία 8
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι τα περιφερειακά 
αεροδρόμια είναι επίσης απαραίτητα στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της 
Ευρώπης που δεν έχουν καλά οδικά ή 
σιδηροδρομικά δίκτυα· πιστεύει ότι 
πρέπει να παρέχονται οι ελάχιστες 
αεροπορικές υπηρεσίες σε πρωτεύουσες 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 9
Giommaria Uggias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκτιμά ότι μια παράλογη αύξηση του 
αριθμού των περιφερειακών αεροδρομίων 
δεν θα εκπληρώνει τα κριτήρια 
αποδοτικότητας και βιωσιμότητας· 
αντιθέτως, ενθαρρύνει την ενίσχυση των 
υφιστάμενων συνδέσεων, κυρίως σε όλες 
εκείνες τις ζώνες που παρουσιάζουν 
γεωγραφικά μειονεκτήματα (όπως, για 
παράδειγμα, τα νησιά)·στο πλαίσιο αυτό, 
επικροτεί κάθε πρωτοβουλία που ως 
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στόχο έχει την επέκταση του ρόλου της 
δημόσιας συγκοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της οδικής, όσον 
αφορά την ενίσχυση των συνδέσεων·

Or. it

Τροπολογία 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι οι 
καλές αεροπορικές συνδέσεις συχνά 
αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη του τουρισμού και 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων· 

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι οι 
καλές αεροπορικές συνδέσεις συχνά 
αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 
και του τουρισμού και διαδραματίζουν 
θεμελιώδη ρόλο στην ταχεία μεταφορά 
επιβατών και εμπορευμάτων· 

Or. ro

Τροπολογία 11
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι οι 
καλές αεροπορικές συνδέσεις συχνά
αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη του τουρισμού και 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων·

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι οι 
καλές αεροπορικές συνδέσεις αποτελούν 
σε κάθε περίπτωση τον αποφασιστικό 
παράγοντα στην ανάπτυξη του τουρισμού 
και διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων· στο βαθμό που ο 
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τουρισμός δείχνει ότι διαθέτει μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα στην οικονομική κρίση, 
οποιοδήποτε στοιχείο ή ενέργεια της 
οικονομικής πολιτικής που θα μπορούσε 
να τον τονώσει και να εξασφαλίσει την 
ορθή λειτουργία του, όπως είναι οι 
αεροπορικές μεταφορές και οι 
αερολιμενικές υποδομές, οφείλει να 
αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης 
προσοχής·

Or. es

Τροπολογία 12
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι οι 
καλές αεροπορικές συνδέσεις συχνά 
αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη του τουρισμού και 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων·

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και
τις περιφερειακές αρχές να δώσουν 
σημασία στο γεγονός ότι οι καλές 
αεροπορικές συνδέσεις συχνά αποτελούν 
τον αποφασιστικό παράγοντα στην 
ανάπτυξη του τουρισμού και 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων·

Or. de

Τροπολογία 13
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι οι 

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις περιφερειακές αρχές να δώσουν 
σημασία στο γεγονός ότι οι καλές 
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καλές αεροπορικές συνδέσεις συχνά 
αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα
στην ανάπτυξη του τουρισμού και 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων·

αεροπορικές συνδέσεις είναι σημαντικές
για την ανάπτυξη του τουρισμού και την 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων·

Or. it

Τροπολογία 14
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι οι 
καλές αεροπορικές συνδέσεις συχνά 
αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη του τουρισμού και 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων· 

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι οι 
καλές αεροπορικές συνδέσεις συχνά 
αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη του τουρισμού και 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων αναγνωρίζει τη σημασία 
των περιφερειακών αεροδρομίων για τη 
βελτίωση της κινητικότητας και των 
δυνατοτήτων διαπεριφερειακής 
σύνδεσης, καθώς και τη συμβολή τους 
στο να καταστούν οι περιφέρειες 
ελκυστικότερες· 

Or. ro

Τροπολογία 15
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
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τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι οι 
καλές αεροπορικές συνδέσεις συχνά 
αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη του τουρισμού και 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων· 

τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι οι 
καλές αεροπορικές συνδέσεις συχνά 
αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη του τουρισμού ή στην 
προσέλκυση επενδυτών και 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ταχεία μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα αεροδρόμια αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα ώθησης της οικονομικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. ro

Τροπολογία 16
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. επισημαίνει τον ρόλο των 
περιφερειακών αεροδρομίων που 
λειτουργούν ως κόμβοι για καινοτομικές 
συσπειρώσεις, μειώνοντας τα έξοδα 
τοποθεσίας για νέες επιχειρήσεις σε 
γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 17
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο 

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο 
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αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες 
περιφέρειες· επισημαίνει σχετικά την 
ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων δημιουργίας φιλικών 
προς το περιβάλλον θέσεων εργασίας· 

αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες 
περιφέρειες· επισημαίνει σχετικά την 
ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων δημιουργίας φιλικών 
προς το περιβάλλον θέσεων εργασίας· 
ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για την 
ύπαρξη μεγάλου αριθμού επισφαλών 
θέσεων εργασίας και τον μικρό αντίκτυπο 
στις τοπικές αγορές εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Giommaria Uggias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο 
αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες περιφέρειες 
επισημαίνει σχετικά την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων δημιουργίας φιλικών προς το 
περιβάλλον θέσεων εργασίας·

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο 
αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες περιφέρειες 
επισημαίνει σχετικά την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων δημιουργίας φιλικών προς το 
περιβάλλον θέσεων εργασίας· επισημαίνει, 
ωστόσο, πως πρέπει να διασφαλιστεί η 
τήρηση των συνθηκών εργασίας του 
προσωπικού που απασχολείται στα εν 
λόγω αεροδρόμια καθώς και οι ελάχιστοι 
κανόνες προστασίας, οι οποίοι συχνά 
απουσιάζουν, κυρίως όπου 
δραστηριοποιούνται εταιρείες χαμηλού 
κόστους·

Or. it

Τροπολογία 19
Salvatore Caronna
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο
αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες 
περιφέρειες· επισημαίνει σχετικά την 
ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων δημιουργίας φιλικών 
προς το περιβάλλον θέσεων εργασίας·

3. λαμβάνει υπόψη πόσο σημαντικά από 
οικονομικής άποψης έχουν αποδειχθεί τα 
τελευταία χρόνια τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες ή μειονεκτούσες περιοχές, 
παράλληλα όμως επισημαίνει ότι οι 
εργαζόμενοι του ίδιου του αεροδρομίου, 
των εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες 
και των αεροπορικών εταιρειών που 
λειτουργούν σε αυτό οφείλουν να 
απολαμβάνουν ικανοποιητικών και 
επαρκών συμβάσεων και μισθών·
επισημαίνει σχετικά την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων δημιουργίας φιλικών προς το 
περιβάλλον θέσεων εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 20
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο 
αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες 
περιφέρειες· επισημαίνει σχετικά την
ανάγκη αποτελεσματικότερης
αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
δημιουργίας φιλικών προς το περιβάλλον 
θέσεων εργασίας·

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο 
αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες περιφέρειες
ή σε νησιωτικές περιοχές· επισημαίνει 
σχετικά, ως συμπληρωματικό στοιχείο,
την ευκαιρία αξιοποίησης του νέου 
οράματος για τα αεροδρόμια με στόχο τη 
αποτελεσματικότερη δημιουργία φιλικών 
προς το περιβάλλον θέσεων εργασίας·

Or. es
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Τροπολογία 21
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο 
αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες 
περιφέρειες· επισημαίνει σχετικά την 
ανάγκη αποτελεσματικότερης 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
δημιουργίας φιλικών προς το περιβάλλον 
θέσεων εργασίας·

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο 
αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες 
περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 22
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και δη σε λιγότερο 
αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες 
περιφέρειες· επισημαίνει σχετικά την 
ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων δημιουργίας φιλικών 
προς το περιβάλλον θέσεων εργασίας·

3. επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από 
οικονομικής άποψης τα περιφερειακά 
αεροδρόμια στην εδραίωση της θέσης 
των πόλων της περιφερειακής 
οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης· 
εφιστά την προσοχή στις ευκαιρίες 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και δη 
σε λιγότερο αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες 
περιφέρειες· επισημαίνει σχετικά την 
ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων δημιουργίας φιλικών 
προς το περιβάλλον θέσεων εργασίας·

Or. ro
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Τροπολογία 23
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
συνυπολογίζουν περιβαλλοντικούς και 
μετεωρολογικούς παράγοντες όταν 
λαμβάνουν αποφάσεις για τις τοποθεσίες 
των αεροδρομίων·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
συνυπολογίζουν περιβαλλοντικούς, 
εδαφικούς και μετεωρολογικούς 
παράγοντες όταν λαμβάνουν αποφάσεις 
για τις τοποθεσίες των αεροδρομίων·
υπογραμμίζει τη σημασία χρήσης και 
εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων 
κατασκευών πριν από την οικοδόμηση 
νέων·

Or. en

Τροπολογία 24
Giommaria Uggias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
συνυπολογίζουν περιβαλλοντικούς και 
μετεωρολογικούς παράγοντες όταν 
λαμβάνουν αποφάσεις για τις τοποθεσίες 
των αεροδρομίων·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
συνυπολογίζουν περιβαλλοντικούς και 
μετεωρολογικούς παράγοντες, καθώς 
επίσης και λελογισμένα κριτήρια, όταν 
λαμβάνουν αποφάσεις για τις τοποθεσίες 
των αεροδρομίων·

Or. it

Τροπολογία 25
Salvatore Caronna
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
συνυπολογίζουν περιβαλλοντικούς και 
μετεωρολογικούς παράγοντες όταν 
λαμβάνουν αποφάσεις για τις τοποθεσίες 
των αεροδρομίων·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
συνυπολογίζουν περιβαλλοντικούς και 
μετεωρολογικούς παράγοντες σε 
περίπτωση που κάποιο περιφερειακό 
αεροδρόμιο απαιτεί ανανέωση ή 
επέκταση των εγκαταστάσεών του·

Or. it

Τροπολογία 26
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
συνυπολογίζουν περιβαλλοντικούς και 
μετεωρολογικούς παράγοντες όταν 
λαμβάνουν αποφάσεις για τις τοποθεσίες 
των αεροδρομίων·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
συνυπολογίζουν, εκτός από τις εκτιμήσεις 
οικονομικής και δημοσιονομικής υφής, 
και τους περιβαλλοντικούς και 
μετεωρολογικούς παράγοντες όταν 
λαμβάνουν αποφάσεις για τις τοποθεσίες 
των αεροδρομίων·

Or. es

Τροπολογία 27
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
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συνυπολογίζουν περιβαλλοντικούς και 
μετεωρολογικούς παράγοντες όταν 
λαμβάνουν αποφάσεις για τις τοποθεσίες 
των αεροδρομίων·

συνυπολογίζουν περιβαλλοντικούς και 
μετεωρολογικούς παράγοντες όταν 
λαμβάνουν αποφάσεις για τις τοποθεσίες 
των αεροδρομίων· επισημαίνει ότι η 
ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους 
που ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»· συστήνει επομένως στα 
αεροδρόμια να επιτύχουν μείωση κατά 
30% των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από τις αεροπορικές μεταφορές 
στον εναέριο χώρο της ΕΕ έως το 2020·

Or. ro

Τροπολογία 28
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις
μεταξύ αεροδρομίων δεδομένου ότι 
αποτελούν ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια·

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν συνδέσεις με δημόσια μέσα 
μεταφοράς μεταξύ αεροδρομίων 
δεδομένου ότι αποτελούν ιδανικό τρόπο 
άμβλυνσης των προβλημάτων 
χωρητικότητας που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένα αεροδρόμια·

Or. en

Τροπολογία 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις 
μεταξύ αεροδρομίων δεδομένου ότι 
αποτελούν ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια·

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν τα περιφερειακά
αεροδρόμια στα εθνικά και ευρωπαϊκά 
δίκτυα μεταφορών, ιδίως στα 
σιδηροδρομικά δίκτυα, για την άμβλυνση
των προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια·

Or. fr

Τροπολογία 30
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών, όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις 
μεταξύ αεροδρομίων δεδομένου ότι 
αποτελούν ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια·

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό·
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις 
μεταξύ αεροδρομίων δεδομένου ότι 
αποτελούν ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια· 
υποστηρίζει ότι η καλύτερη σύνδεση 
μεταξύ περιφερειακών αεροδρομίων και 
σιδηροδρομικών μεταφορών ή 
μεταφορών μέσω τραμ μπορεί να έχει 
θετικές επιπτώσεις όσον αφορά το 
περιβάλλον αλλά και τον εξορθολογισμό 
των περιφερειακών μεταφορών στο 
σύνολό τους·

Or. it
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Τροπολογία 31
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις 
μεταξύ αεροδρομίων δεδομένου ότι 
αποτελούν ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια·

5. Θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων διατροπικών
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται, υπό αυτήν την έννοια, με 
την άποψη ότι, δεδομένης της
κατάστασης των τεχνολογικών εξελίξεων 
στον εν λόγω τομέα σήμερα, πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις ή 
γραμμές οδικών μεταφορών μεταξύ 
αεροδρομίων δεδομένου ότι αποτελούν 
ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια·

Or. es

Τροπολογία 32
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις 
μεταξύ αεροδρομίων δεδομένου ότι 
αποτελούν ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια·

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις 
μεταξύ αεροδρομίων δεδομένου ότι 
αποτελούν ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια· 
ζητεί να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
ιδιαίτερη κατάσταση ορισμένων 
περιοχών όπως είναι οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, στις οποίες η 
ανάπτυξη λύσεων συνδυασμένων 
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μεταφορών επηρεάζεται από τα φυσικά 
χαρακτηριστικά τους·

Or. pt

Τροπολογία 33
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις 
μεταξύ αεροδρομίων δεδομένου ότι 
αποτελούν ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια·

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι είναι 
απαραίτητες οι διασυνδέσεις των 
σιδηροδρόμων με τα αεροδρόμια, 
δεδομένου ότι αποτελούν ιδανικό τρόπο 
άμβλυνσης των προβλημάτων 
χωρητικότητας που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένα αεροδρόμια·

Or. de

Τροπολογία 34
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις 
μεταξύ αεροδρομίων δεδομένου ότι 
αποτελούν ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια·

5. θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις 
μεταξύ αεροδρομίων δεδομένου ότι 
αποτελούν ιδανικό τρόπο άμβλυνσης των 
προβλημάτων χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αεροδρόμια· 
αναγνωρίζει την πιθανή συμβολή των 



PE478.609v01-00 22/31 AM\887668EL.doc

EL

περιφερειακών αεροδρομίων στην 
αποσυμφόρηση των επιβατικών 
μεταφορών και κατ’ επέκταση στην 
άμβλυνση του προβλήματος του 
υπερβολικού συνωστισμού που 
παρατηρείται στα αεροδρόμια, καθώς και 
στη διαφοροποίηση των εναέριων 
διαδρομών μεταφοράς· παροτρύνει τις 
αρχές των κρατών μελών να προτείνουν 
σχέδια για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων περιφερειακών 
αεροδρομίων ώστε να καταστούν 
αποδοτικότερα·

Or. ro

Τροπολογία 35
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι ο εκσυγχρονισμός και 
η ανάπτυξη των αεροδρομίων έχουν 
εξαιρετικά υψηλό κόστος και ότι τα 
προβλεπόμενα κονδύλια για αυτόν τον 
σκοπό γενικά δεν επαρκούν για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών αεροδρομίων, την εξάλειψη 
των σημείων συμφόρησης και, κατ’ 
επέκταση, την αύξηση της 
αποδοτικότητας των αεροπορικών 
μεταφορών και τη βελτίωση της σχέσης 
ποιότητας/τιμής στη μεταφορά επιβατών 
και εμπορευμάτων·

Or. ro

Τροπολογία 36
Alain Cadec
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-Μ, 
του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ·

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-Μ, 
του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ, για 
όλες τις κατηγορίες περιοχών, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 
2014-2020·

Or. fr

Τροπολογία 37
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-
Μ, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ·

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και να υπόκειται σε διαβούλευση με 
το ενδιαφερόμενο κοινό σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο· τονίζει ότι οι 
αποφάσεις πρέπει να είναι διαφανείς και 
να βασίζονται σε ανάλυση 
κόστους/οφέλους·

Or. en

Τροπολογία 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και 
συναφών υποδομών πρέπει να τυγχάνει
της δέουσας ενίσχυσης από εθνικές και 
περιφερειακές αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-
Μ, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ·

6. συντάσσεται με την άποψη ότι τα 
περιφερειακά αεροδρόμια και οι συναφείς 
υποδομές με μικρό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο πρέπει να τυγχάνουν της 
δέουσας ενίσχυσης από εθνικές και 
περιφερειακές αρχές και να είναι σε θέση 
να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση 
από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 39
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-Μ, 
του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ·

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-Μ, 
του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ, στο 
νέο πλαίσιο προγραμματισμού, το οποίο 
βρίσκεται τώρα σε στάδιο μελέτης·

Or. es

Τροπολογία 40
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-
Μ, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ·

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η
διατήρηση, η ανοικοδόμηση και η
επέκταση περιφερειακών αεροδρομίων και 
συναφών υποδομών πρέπει να εξετάζονται 
πρωτίστως από οικονομικής απόψεως·

Or. de

Τροπολογία 41
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-Μ, 
του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ·

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-Μ, 
του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ· 
συστήνει στην Επιτροπή να λάβει υπόψη 
τις ευκαιρίες που παρέχουν τα 
περιφερειακά αεροδρόμια ως τμήμα του 
ευρωπαϊκού κεντρικού δικτύου 
μεταφορών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

Or. ro

Τροπολογία 42
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-Μ, 
του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ·

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ανοικοδόμηση και επέκταση 
περιφερειακών αεροδρομίων και συναφών 
υποδομών πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
ενίσχυσης από εθνικές και περιφερειακές 
αρχές και της κατάλληλης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΔΕΔ-Μ, 
του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ, 
καθώς και άλλων ενωσιακών μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής·

Or. ro

Τροπολογία 43
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα περιφερειακά 
αεροδρόμια μεταφοράς φορτίων, καθώς 
και τα αεροδρόμια μεταφοράς επιβατών 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα της 
ΕΕ· τονίζει ότι τα αεροδρόμια μεταφοράς 
φορτίων ενδέχεται να εξακολουθούν να 
έχουν ζωτική σημασία για την 
περιφερειακή ανάπτυξη ακόμη και εάν 
ένα περιφερειακό αεροδρόμιο μεταφοράς 
επιβατών δεν θεωρείται βιώσιμο·

Or. en

Τροπολογία 44
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. θεωρεί ότι η ανάπτυξη περιφερειακών 
αεροδρομίων πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη σε δράσεις που αναλαμβάνονται 
στο πλαίσιο του στόχου της εδαφικής 
συνεργασίας για την επίτευξη καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ των περιφερειών 
στους τομείς της πρόσβασης σε 
αεροδρόμια και της συντονισμένης 
ανάπτυξης ενός δικτύου συνδέσεων 
μεταφοράς, με στόχο την εδαφική 
συνοχή·

Or. pt

Τροπολογία 45
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά 
σχεδία των περιφερειών ή λαμβάνονται 
υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης.

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά 
σχεδία των περιφερειών ή λαμβάνονται 
υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης, καθώς και στις υπάρχουσες ή 
μελλοντικές μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές, ανάλογα με την περίπτωση·

Or. fr

Τροπολογία 46
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά 
σχεδία των περιφερειών ή λαμβάνονται 
υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης·

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά 
σχεδία των περιφερειών και ιδίως στα 
ενοποιημένα σχέδια βιώσιμης 
κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά 
σχέδια των περιφερειών ή λαμβάνονται 
υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης.

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
τη διασυνοριακή συνεργασία, ότι οι 
αερολιμένες συμπεριλαμβάνονται στα 
χωροταξικά σχέδια των περιφερειών ή 
λαμβάνονται υπόψη στις στρατηγικές 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Or. ro

Τροπολογία 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
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διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά 
σχεδία των περιφερειών ή λαμβάνονται 
υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης.

διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά 
σχεδία και λαμβάνονται υπόψη στις 
στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 49
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά 
σχεδία των περιφερειών ή λαμβάνονται 
υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης.

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται, με τη σημασία που 
πραγματικά τους αναλογεί, στα 
χωροταξικά σχέδια περιφερειακής και 
εδαφικής ανάπτυξης·

Or. es

Τροπολογία 50
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά 
σχέδια των περιφερειών ή λαμβάνονται 
υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης.

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής 
αξιολόγησης, ότι οι αερολιμένες 
συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά
σχέδια των περιφερειών ή λαμβάνονται 
υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης· παροτρύνει την Επιτροπή και 
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τις αρχές των κρατών μελών να 
λαμβάνουν υπόψη τη σημασία που έχουν 
τα περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο 
μελλοντικών συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης·

Or. ro

Τροπολογία 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τη 
σημασία της χάραξης, του 
προγραμματισμού και της υλοποίησης 
κοινών στρατηγικών σε διασυνοριακό 
επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και 
την πρόσβαση στις αερολιμενικές 
υποδομές· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό 
τη σημασία της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας για την επίτευξη των εν 
λόγω συντονισμένων στρατηγικών καθώς 
και την επείγουσα φύση ορισμένων 
διασυνοριακών επενδύσεων· ζητά την 
ενσωμάτωση μιας εμπεριστατωμένης 
μελέτης σχετικά με την ενοποίηση των 
μεταφορών, ιδίως των αεροπορικών, σε 
κάθε στρατηγική μακροπεριφερειακού 
συντονισμού, με σκοπό την επίτευξη μιας 
πραγματικής κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. 

Or. fr

Τροπολογία 52
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. προτρέπει τα κράτη μέλη, σε 
συντονισμό με την Επιτροπή, να 
αναζητήσουν τις ενδεδειγμένες λύσεις για 
τη θέσπιση ενός συστήματος 
αερολιμενικών τελών που, πέρα από τον 
αποκλειστικά εισπρακτικό σκοπό του, να 
επηρεάζει τους απαραίτητους τομείς 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανταγωνιστικότητα του συνόλου του 
συστήματος των ευρωπαϊκών 
αεροπορικών μεταφορών, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στις εξόχως 
απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 53
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών και να 
προαχθεί η ενοποίησή τους με άλλες 
περιφέρειες, ώστε να γεφυρωθεί το 
οικονομικό χάσμα που υφίσταται με την 
υπόλοιπη Ευρώπη.

Or. ro


