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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť pro leteckou dopravu a jejich úlohu propojovat 
regiony a zajišťovat tak územní, hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; zdůrazňuje, 
že má-li být zajištěna přístupnost periferních a ostrovních regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť regionálních, která jsou mnohdy jediným účinným 
spojením mezi určitým regionem a zbývajícím územím Evropy;

2. vyzývá Komisi, členské státy a regionální orgány, aby brali větší zřetel na skutečnost, že 
dobré letecké spojení je často rozhodujícím prvkem pro rozvoj turistiky a základním 
předpokladem pro rychlou přepravu cestujících a zboží;

3. zdůrazňuje hospodářský význam regionálních letišť spočívající ve vytváření pracovních 
míst, zejména v méně rozvinutých či znevýhodněných regionech; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je nezbytné účinnějším způsobem využít potenciálu zelených pracovních 
míst;

4. vyzývá členské státy a regionální i místní orgány, aby při rozhodování o umísťování letišť 
zohledňovaly environmentální a meteorologická hlediska;

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je obzvláště prospěšné využít intermodální řešení; 
zastává názor, že by bylo vhodné rozvíjet mezi letišti železniční spojení, neboť toto 
spojení nabízí optimální řešení, jak daným letištím ulehčit problémy s jejich vytížeností;

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální orgány by měly náležitým způsobem podporovat 
výstavbu a rozšiřování regionálních letišť a související infrastruktury a že by jim k tomuto 
účelu měly být poskytovány dostatečné finanční prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj;

7. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby v souladu se specifickým územním 
posouzením zabezpečily začlenění letišť do územních plánů nebo jejich zohlednění 
ve strategiích regionálního rozvoje.


