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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza a regionális repülőtereknek a légi közlekedésben betöltött jelentőségét, és az 
Unió területi, gazdasági és társadalmi kohéziójában a régiók összekapcsolása révén 
játszott szerepét; rámutat, hogy a meglévő közszolgáltatási kötelezettséget fenn kell tartani 
a földrajzi hátrányokkal küzdő régiók – többek között a legkülső és szigetrégiók –
elérhetőségének biztosítása érdekében; megállapítja, hogy a repülőterek, különösen a 
regionális repülőterek, amelyek gyakran az egyedüli hatékony összeköttetést biztosítják az 
adott régió és Európa között, igen fontosak;

2. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy nagyobb 
mértékben vegyék figyelembe, hogy a megfelelő légi közlekedési összeköttetések gyakran 
meghatározó módon befolyásolják az idegenforgalom fejlődését, és alapvető fontosságúak 
az utasok és áruk gyors szállítása szempontjából;

3. hangsúlyozza a regionális repülőterek gazdasági jelentőségét a munkahelyteremtés 
szempontjából, különösen a kevésbé fejlett vagy hátrányos helyzetű régiókban; 
hangsúlyozza, hogy ezzel összefüggésben hatékonyabban ki kell használni a 
környezetbarát munkahelyekkel kapcsolatos lehetőségeket;

4. felhívja a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy a repülőterek 
elhelyezéséről való döntések meghozatalakor vegyék figyelembe a környezetvédelmi és 
meteorológiai tényezőket;

5. különösen fontosnak tartja – amennyiben a lehetőségek engedik – az intermodális 
megoldások alkalmazását; úgy véli, hogy fejleszteni kellene a repülőterek közötti vasúti 
összeköttetéseket, mivel gyakran optimális módon enyhítik az érintett repülőterek 
kapacitásproblémáit;

6. úgy ítéli meg, hogy a regionális repülőterek és a kapcsolódó infrastruktúra építését és 
bővítését a nemzeti és regionális hatóságoknak megfelelően támogatniuk kell, és a TEN-T 
hálózatok, a Kohéziós Alap és az ERFA keretében megfelelő finanszírozásban kell 
részesíteni;

7. felhívja a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy a repülőtereket 
egy egyedi területi értékeléssel összhangban szerepeltessék a regionális területfejlesztési 
tervekben, és vegyék őket figyelembe a regionális fejlesztési stratégiákban.


