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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Sublinha a importância dos aeroportos regionais no contexto dos transportes aéreos e o 
seu papel para assegurar a coesão territorial, económica e social na União, ao ligar 
regiões; realça que as actuais obrigações de serviço público devem ser mantidas, a fim de 
garantir a acessibilidade das regiões, nomeadamente das regiões periféricas e insulares, 
que enfrentam constrangimentos geográficos; regista a importância dos aeroportos, 
especialmente dos regionais, que são, por vezes, o único meio de ligação efectiva entre 
uma região e o resto da Europa;

2. Solicita à Comissão, aos Estados-Membros e às autoridades regionais que considerem 
com maior acuidade o facto de as boas ligações aéreas serem muitas vezes decisivas para 
o desenvolvimento do turismo e fundamentais para o rápido transporte de passageiros e 
mercadorias;

3. Enfatiza a importância económica dos aeroportos regionais para a criação de emprego, 
especialmente nas regiões menos desenvolvidas ou desfavorecidas; destaca, neste sentido, 
a necessidade de explorar mais eficazmente o potencial de empregos verdes;

4. Exorta os Estados-Membros, bem como as autoridades regionais e locais, a terem em 
consideração os factores ambientais e meteorológicos quando se trate de decidir a 
localização dos aeroportos;

5. Considera particularmente importante a aplicação de soluções intermodais, sempre que 
possível; considera que devem ser estabelecidas ligações ferroviárias entre os aeroportos, 
uma vez que estas constituem a solução ideal para aliviar os problemas de capacidade dos 
aeroportos em causa;

6. Considera que a construção e expansão de aeroportos regionais e das infra-estruturas 
conexas devem ser devidamente apoiadas pelas autoridades nacionais e regionais, bem 
como adequadamente financiadas no âmbito das redes RTE-T, do Fundo de Coesão e do 
FEDER;

7. Convida os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a assegurarem que, em 
conformidade com uma avaliação territorial específica, os aeroportos sejam incluídos nos 
planos de ordenamento do território das regiões ou tidos em conta nas estratégias de 
desenvolvimento regional.


