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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen regionalnih letališč v zračnem prometu in njihovo vlogo pri zagotavljanju 
teritorialne, ekonomske in socialne kohezije v Uniji s povezovanjem regij; poudarja, da bi 
bilo treba ohraniti obstoječe obveznosti javne službe, da bi zagotovili dostopnost regij, kot 
so obrobne in otoške regije, ki so v slabšem geografskem položaju; opozarja na pomen 
letališč, zlasti regionalnih, ki so včasih edina učinkovita povezava med zadevno regijo in 
preostalo Evropo;

2. poziva Komisijo, države članice in regionalne oblasti, naj bolj upoštevajo dejstvo, da so 
dobre zračne povezave pogosto odločilnega pomena za razvoj turizma in nepogrešljive za 
hiter prevoz potnikov in blaga;

3. poudarja ekonomski pomen regionalnih letališč za ustvarjanje delovnih mest, zlasti v manj 
razvitih ali prikrajšanih regijah; v zvezi s tem poudarja, da je treba učinkoviteje izkoristiti 
možnosti za zelena delovna mesta;

4. poziva države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj pri odločanju o lokaciji letališč 
upoštevajo okoljske in meteorološke dejavnike;

5. meni, da je zlasti pomembno uporabiti intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; meni, da bi 
bilo treba razviti železniške povezave med letališči, saj so idealen način za reševanje težav 
z zmogljivostjo na zadevnih letališčih;

6. meni, da bi morale nacionalne in regionalne oblasti izdatno podpreti gradnjo in širitev 
regionalnih letališč in pripadajoče infrastrukture, v ta namen pa bi bilo treba tudi nameniti 
ustrezna finančna sredstva v okviru vseevropskih omrežij TEN-T, Kohezijskega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj;

7. poziva države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj zagotovijo, da bodo letališča v 
skladu s specifično teritorialno oceno vključena v načrte za prostorski razvoj regij ali 
upoštevana v strategijah regionalnega razvoja;


