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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger de regionale lufthavnes betydning for lufttransporten og deres rolle i 
forbindelse med at sikre den territoriale, økonomiske og sociale samhørighed i EU ved at 
forbinde regionerne; understreger, at den gældende trafikpligt bør fastholdes for at sikre 
adgangen til regioner med geografiske handicaps, som f.eks. perifere regioner og 
øregioner; påpeger betydningen af lufthavnene, og navnlig af de regionale lufthavne, som 
til tider er den eneste effektive forbindelse mellem en region og resten af Europa;

2. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at tage mere 
hensyn til, at gode flyforbindelser ofte er afgørende for udviklingen af turismen og 
grundlæggende for hurtig person- og godstransport;

3. understreger de regionale lufthavnes betydning for jobskabelsen, navnlig i mindre 
udviklede eller ugunstigt stillede regioner; understreger i den forbindelse nødvendigheden 
af at udnytte potentialet for grønne arbejdspladser mere effektivt;

4. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at tage hensyn til 
miljømæssige og meteorologiske faktorer, når de træffer afgørelse om placering af lokale 
lufthavne;

5. anser det for særlig vigtigt at anvende intermodale løsninger, hvor det er muligt; mener, at 
der bør skabes jernbaneforbindelser mellem lufthavnene, da disse er et ideelt middel til at 
lette kapacitetsproblemerne i de berørte lufthavne;

6. mener, at anlæggelse og udvidelse af regionale lufthavne og dermed forbunden 
infrastruktur bør støttes passende af de nationale og regionale myndigheder og modtage 
passende finansiering via TEN-T-nettene, Samhørighedsfonden og EFRU;

7. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sørge for, at 
lufthavnene, i overensstemmelse med en særskilt territorial evaluering, inddrages i 
regionernes fysiske planlægning og indgår i regionaludviklingsstrategierne.


