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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje význam regionálnych letísk pre leteckú dopravu a ich úlohu zabezpečovať 
územnú, hospodársku a sociálnu súdržnosť v Únii prostredníctvom spájania regiónov; 
zdôrazňuje, že by sa mali zachovať existujúce povinnosti týkajúce sa služieb vo verejnom 
záujme s cieľom zabezpečiť prístupnosť regiónov, ako sú okrajové a ostrovné regióny, 
ktoré sú geograficky znevýhodnené; poukazuje na význam letísk, najmä regionálnych 
letísk, ktoré sú niekedy jediným efektívnym spojením medzi daným regiónom a zvyškom 
Európy; 

2. vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne orgány, aby vo väčšej miere zohľadnili 
skutočnosť, že dobré letecké spojenie je často rozhodujúcim faktorom rozvoja cestovného 
ruchu a základným predpokladom pre rýchlu prepravu cestujúcich a tovaru;

3. zdôrazňuje hospodársky význam regionálnych letísk pre vytváranie pracovných miest, 
najmä v menej rozvinutých či znevýhodnených regiónoch; v tejto súvislosti poukazuje na 
potrebu účinnejšie využívať potenciál ekologických pracovných miest;

4. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby pri rozhodovaní o umiestňovaní 
letísk zohľadňovali environmentálne a meteorologické faktory;

5. považuje za obzvlášť výhodné využiť v prípade možnosti intermodálne riešenia; zastáva 
názor, že by sa mali rozvíjať železničné spojenia medzi letiskami, keďže tieto spojenia 
predstavujú ideálny spôsob, ako daným letiskám uľahčiť riešenie kapacitných problémov;

6. domnieva sa, že celoštátne a regionálne orgány by mali náležitým spôsobom podporovať 
výstavbu a rozširovanie regionálnych letísk a príslušnej infraštruktúry a že by sa im mali 
poskytnúť primerané finančné prostriedky v rámci sietí TEN-T, Kohézneho fondu 
a EFRR;

7. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby v súlade so špecifickým 
územným posúdením zabezpečili začlenenie letísk do plánov územného rozvoja regiónov 
alebo ich zohľadnenie v stratégiách regionálneho rozvoja.


