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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt het belang van regionale luchthavens in het luchtvervoer die de territoriale, 
economische en sociale cohesie in de Unie verzekeren door de regio's te verbinden; wijst 
er op dat de bestaande verplichte openbare diensten moeten worden behouden om de 
bereikbaarheid te garanderen van regio's met geografische beperkingen, zoals perifere en 
insulaire gebieden; wijst op het belang van luchthavens, met name regionale luchthavens, 
die soms de enige adequate verbinding bieden tussen een regio en de rest van Europa; 

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regionale autoriteiten meer rekening te houden 
met het feit dat gunstige luchtvaartverbindingen vaak van doorslaggevend belang zijn bij 
de groei van toerisme en van fundamenteel belang voor een snel vervoer van passagiers en 
goederen;

3. benadrukt het economische belang van regionale luchthavens voor nieuwe jobs, zeker in 
minder ontwikkelde of benadeelde regio's; benadrukt, in relatie daarmee, de noodzaak om 
beter gebruik te maken van het potentieel aan groene jobs;

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten om rekening te houden met 
ecologische en meteorologische factoren bij de besluitvorming over de aanleg van 
luchthavens;

5. acht het met name belangrijk om waar mogelijk voor intermodale oplossingen te kiezen; is 
van mening dat er spoorwegverbindingen tussen luchthavens zouden moeten worden 
aangelegd, omdat dat een ideale manier is om de capaciteitsproblemen van de luchthavens 
in kwestie te verhelpen;

6. is van mening dat de aanleg en uitbreiding van regionale luchthavens en de daarmee 
samenhangende infrastructuur op een correcte manier door de nationale en regionale 
autoriteiten zouden moeten worden ondersteund en gefinancierd met behulp van de TEN-
T-netwerken, het Cohesiefonds en het EOGFL;

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat 
luchthavens, overeenkomstig een specifieke territoriale evaluatie, worden opgenomen in 
de regionale bestemmingsplannen of worden meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling.


