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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un sociālās kohēzijas nodrošināšanā Savienībā, 
uzturot sakarus starp reģioniem; norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanas saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, piemēram, nomaļu un salu 
teritoriju, pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē lidostu, jo 
īpaši reģionālo lidostu nozīmi, kuras dažkārt nodrošina vienīgo faktisko saikni starp 
reģionu un pārējo Eiropas teritoriju;

2. Aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionālās varas iestādes pievērst lielāku uzmanību 
faktam, ka labi transporta sakari nereti izšķirīgi ietekmē tūrisma attīstību un ir būtiski 
svarīgi ātras pasažieru un preču pārvadāšanas nodrošināšanā;

3. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā ar darba vietu radīšanu, jo īpaši mazāk attīstītos 
reģionos; šajā kontekstā uzsver vajadzību efektīvāk izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darba vietas;

4. Aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās iestādes, pieņemot lēmumu par lidostu atrašanās 
vietu, ņemt vērā vides un meteoroloģiskos faktorus;

5. Uzskata par īpaši svarīgu kombinētā transporta risinājumu piemērošanu, kad tas ir 
iespējams; uzskata, ka starp lidostām būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie sniedz 
teicamu iespēju atvieglot attiecīgo lidostu kapacitātes problēmas;

6. Uzskata, ka valsts un reģionālajām iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta reģionālo lidostu un 
ar tām saistītās infrastruktūras celtniecība un paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros;

7. Aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi konkrētam 
teritoriālajam novērtējumam lidostas iekļauj reģionu teritoriālās attīstības plānā vai ņem 
vērā reģionālās attīstības stratēģijās.


