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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla znaczenie regionalnych portów lotniczych w kontekście transportu lotniczego 
oraz ich rolę w dbaniu o terytorialną, gospodarczą i społeczną spójność w UE przez 
zapewnianie połączeń między regionami; zwraca uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony peryferyjne i wyspiarskie, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; zwraca uwagę na znaczenie portów lotniczych, 
zwłaszcza regionalnych, które nierzadko są jedynym rzeczywistym połączeniem między 
danym regionem a pozostałą częścią Europy;

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie i władze regionalne, aby zwróciły większą uwagę 
na fakt, że dobre połączenia lotnicze są często czynnikiem decydującym o rozwoju 
turystyki i podstawowym elementem decydującym o szybkim transporcie pasażerów i 
towarów;

3. podkreśla gospodarcze znaczenie regionalnych portów lotniczych dla tworzenia nowych 
miejsc pracy, zwłaszcza w regionach słabiej rozwiniętych lub znajdujących się w 
niekorzystnym położeniu;  w związku z tym zwraca uwagę na potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału ekologicznych miejsc pracy;

4. wzywa państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne, aby podejmując decyzję o 
lokalizacji portów lotniczych, zwracały uwagę na czynniki środowiskowe i 
meteorologiczne;

5. za szczególnie istotne uważa wprowadzanie w miarę możliwości rozwiązań 
intermodalnych; jest zdania, że między portami lotniczymi należy uruchomić połączenia 
kolejowe, gdyż stanowią one idealny sposób zmniejszenia problemów z przepustowością, 
jakie napotykają odnośne porty lotnicze; 

6. jest zdania, że budowanie i rozbudowywanie regionalnych portów lotniczych oraz 
powiązanej z nimi infrastruktury powinno być odpowiednio wspierane przez władze 
krajowe i regionalne oraz odpowiednio finansowane w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
Spójności i EFRR;

7. wzywa państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do zadbania, by zgodnie z 
odnośną oceną terytorialną porty lotnicze były ujęte w regionalnych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględnione w strategiach rozwoju 
regionalnego.


