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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar de regionala flygplatsernas betydelse i samband med 
lufttransporter och den roll som de spelar för den territoriella, ekonomiska och sociala 
sammanhållningen i EU genom att de kopplar samman regioner. Parlamentet påpekar att 
gällande skyldigheter avseende allmännyttiga tjänster måste bevaras för att garantera 
tillgängligheten i regioner med geografiska nackdelar, såsom avlägsna regioner och 
öregioner. Parlamentet påpekar vidare hur viktiga flygplatser, särskilt regionala 
flygplatser, är eftersom de ibland är den enda användbara länken mellan en region och 
övriga Europa.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de regionala 
myndigheterna att ta större hänsyn till det faktum att goda lufttransportförbindelser ofta är 
avgörande för turistnäringen och grundläggande för snabba person- och godstransporter.

3. Europaparlamentet framhåller de regionala flygplatsernas ekonomiska betydelse för att 
skapa nya arbetstillfällen, framför allt i mindre utvecklade eller missgynnade regioner, och 
betonar i detta sammanhang att man bättre måste utnyttja den potential som finns att skapa 
gröna arbetstillfällen.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att ta hänsyn till miljömässiga och meterologiska faktorer när beslut fattas 
om lokalisering av flygplatser.

5. Europaparlamentet anser att det är särskilt viktigt att tillämpa intermodala lösningar när 
detta är möjligt och att järnvägsförbindelser bör utvecklas mellan flygplatser, eftersom 
detta är ett effektivt sätt att minska kapacitetsproblemen på de berörda flygplatserna.

6. Europaparlamentet anser att uppförandet och utbyggnaden av regionala flygplatser och 
därtill kopplad infrastruktur bör få adekvat stöd av nationella och regionala myndigheter 
och erhålla lämplig finansiering från de medel som avsatts för det transeuropeiska 
transportnätet, Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna samt de regionala och lokala 
myndigheterna att, utifrån en särskild territoriell prövning, tillse att flygplatserna ingår i 
regionens markanvändningsplaner och beaktas i de regionala utvecklingsstrategierna.


