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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава важността на регионалните летища в контекста на въздушния транспорт 
и тяхната роля за гарантирането на териториалното, икономическото и социалното 
сближаване в Съюза чрез свързване на регионите; посочва, че съществуващите 
задължения за предоставяне на публични услуги следва да бъдат запазени с цел да 
се гарантира достъпността регионите, като например периферните и островните 
региони, които са в неизгодно географско положение; отбелязва важността на 
летищата, по-специално на регионалните летища, които в някои случаи 
представляват единствената ефективна връзка между региона и останалата част от 
Европа;

2. призовава Комисията, държавите-членки и регионалните органи да отчитат в по-
голяма степен факта, че добрите въздушно-транспортни връзки често са от 
решаващо значение за развитието на туризма и за бързия превоз на пътници и 
стоки;

3. подчертава икономическото значение на регионалните летища за създаването на 
работни места, по-специално в по-слабо развитите региони или регионите в 
неблагоприятно положение; във връзка с това подчертава необходимостта от по-
ефективно използване на потенциала за „зелени“ работни места;

4. призовава държавите-членки и регионалните и местните органи при вземането на 
решение за местоположението на летищата да отчитат факторите, свързани с 
околната среда и метеорологичните условия;

5. счита за изключително важно използването на комбинирани транспортни решения, 
където това е възможно; счита, че следва да се развиват железопътните връзки 
между летищата, тъй като те предлагат идеален начин за облекчаване на свързаните 
с капацитета проблеми на съответните летища;

6. счита, че изграждането и разширяването на регионалните летища и свързаната с тях 
инфраструктура следва да бъдат надлежно подкрепяни от националните и 
регионалните органи и да получат подходящо финансиране в рамките на мрежите 
TEN-T, Кохезионния фонд и ЕФРР;

7. призовава държавите-членки, както и регионалните и местни органи да гарантират 
включването на летищата в плановете за териториално устройство на регионите или 
отчитането им в стратегиите за регионално развитие в съответствие със 
специфичните териториални оценки;


