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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază importanța aeroporturilor regionale în contextul transportului aerian și 
contribuția acestora la asigurarea coeziunii teritoriale, economice și sociale în Uniune prin 
conectarea regiunilor; subliniază că obligațiile existente privind serviciul public ar trebui 
menținute pentru a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar fi a regiunilor periferice și 
insulare, care se confruntă cu handicapuri de ordin geografic; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor regionale, care uneori reprezintă singura legătură 
efectivă între o regiune și restul Europei;

2. solicită Comisiei, statelor membre și autorităților regionale să țină seama într-o măsură 
mai mare de faptul că existența unor legături aeriene bune este adesea decisivă pentru 
dezvoltarea turismului și fundamentală pentru transportul rapid al pasagerilor și al 
bunurilor;

3. subliniază importanța economică a aeroporturilor regionale pentru crearea de noi locuri de 
muncă, în special în regiunile mai puțin dezvoltate sau dezavantajate; subliniază, în 
această privință, necesitatea de a exploata mai eficient potențialul de locuri de muncă 
verzi;

4. solicită statelor membre și autorităților regionale și locale să țină seama de factorii 
meteorologici și de mediu atunci când iau o decizie cu privire la viitorul amplasament al 
unui aeroport;

5. consideră deosebit de important să se utilizeze soluții intermodale acolo unde acest lucru 
este posibil; consideră că ar trebui dezvoltate legăturile feroviare dintre aeroporturi, dat 
fiind că reprezintă o modalitate ideală de a soluționa unele dintre problemele legate de 
capacitatea aeroporturilor în cauză;

6. consideră că construirea și extinderea aeroporturilor regionale și a infrastructurii conexe ar 
trebui sprijinite în mod adecvat de autoritățile naționale și regionale și ar trebui să 
primească o finanțare corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin Fondul de coeziune și 
prin FEDER;

7. invită statele membre și autoritățile regionale și locale să garanteze că, în conformitate cu 
o analiză teritorială specifică, aeroporturile figurează în planurile regionale de amenajare 
teritorială sau că se ține seama de acestea în strategiile de dezvoltare regională;


