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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

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·

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·

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·

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·

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··

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·

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.


