
PA\885540LT.doc PE478.364v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Regioninės plėtros komitetas

2011/2196(INI)

1.12.2011

NUOMONĖS PROJEKTAS
Regioninės plėtros komiteto

pateiktas Transporto ir turizmo komitetui

dėl regioninių oro uostų ir oro susisiekimo paslaugų ateities Europos Sąjungoje
(2011/2196(INI))

Nuomonės referentas: Giommaria Uggias



PE478.364v01-00 2/3 PA\885540LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\885540LT.doc 3/3 PE478.364v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia regioninių oro uostų svarbą atsižvelgiant į oro transportą ir regioninių oro uostų 
vaidmenį užtikrinant teritorinę, ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje 
sujungiant regionus; pažymi, kad reikėtų išlaikyti esamus su viešąja paslauga susijusius 
įsipareigojimus, siekiant užtikrinti tokių regionų kaip pakraščio regionai ir salynai, kurių 
geografinės sąlygos nepalankios, prieinamumą; atkreipia dėmesį į oro uostų, visų pirma 
regioninių oro uostų, kurie kartais yra vienintelis veiksmingas regioną ir likusią Europos 
dalį jungiantis ryšys, svarbą;

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir regionų valdžios institucijas labiau atsižvelgti į tai, kad 
geros oro transporto jungtys dažnai turi lemiamą reikšmę turizmo plėtrai ir yra pagrindinė 
greito keleivių ir prekių vežimo sąlyga;

3. pabrėžia ekonominę regioninių oro uostų svarbą kuriant darbo vietas, visų pirma mažiau 
išsivysčiusiuose ar mažiau palankiuose ūkininkauti regionuose; šiuo atžvilgiu pabrėžia, 
kad būtina veiksmingiau išnaudoti ekologiškų darbo vietų potencialą;

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas sprendžiant, kur išdėstyti oro 
uostus, atsižvelgti į aplinkos ir meteorologines sąlygas;

5. mano, kad itin svarbu, kai tik įmanoma, taikyti su įvairiarūšiu transportu susijusius 
sprendimus; mano, kad reikėtų plėtoti susisiekimą geležinkeliais tarp oro uostų, nes tai 
puikus būdas sumažinti atitinkamų oro uostų pajėgumo problemas;

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinės ir regionų valdžios institucijos turėtų tinkamai remti 
regioninių oro uostų ir susijusios infrastruktūros statymą ir plėtrą ir tam turėtų būti 
skiriamas tinkamas finansavimas iš TEN-T tinklų, Sanglaudos fondo ir Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF);

7. ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas užtikrinti, kad, remiantis 
konkrečiu teritoriniu vertinimu, oro uostai būtų įtraukti į regionų teritorinės plėtros planus 
arba į oro uostus būtų atsižvelgiama regionų plėtros strategijose.


