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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства предложенията, представени от Комисията и подчертава ключовата роля 
на въздушния транспорт, осигуряващ териториалното, икономическото, социалното 
и културното единство на Съюза, особено по отношение на отдалечените, 
периферните и островните региони;

2. като отбелязва първостепенната роля на летищата, които понякога представляват 
практически единствения "прозорец към света", призовава държавите-членки, 
Комисията и регионалните власти в още по-голяма степен да вземат предвид факта, 
че добре организирания вътрешен и международен въздушен транспорт често се 
превръща в определящ фактор за влагането на инвестиции, развитието на туризма и 
бързото движение на стоки;

3. като има предвид динамиката на развитие на въздушния транспорт, подчертава, че 
регионалните общности поставят изискване за извършване на обективен анализ на 
капацитета на летищата, обхващащ най-малко следващите 25 години, който би 
позволил влагането на инвестиции в изграждането на нови летища и в 
модернизация на съществуващите съоръжения въз основа на рационални 
съображения (а не единствено с оглед на положителния облик на региона);

4. приканва държавите-членки, както и регионалните и местните власти, да 
предприемат мерки за включване на всички летища, независимо от органа, 
отговорен за тяхното управление, в плановете за териториално устройство на 
регионите и за предвиждането на летищата в стратегиите за регионално развитие;

5. подчертава необходимостта от изграждане на транспортни мрежи, осигуряващи 
директна връзка между летищата и градските центрове, като например 
високоскоростни магистрали, линии на железопътния транспорт и пр.

6. подчертава значимостта на междурегионалното и трансграничното сътрудничество, 
счита, че е желателно регионалните летища да са в състояние да предоставят услуги 
на най-високо ниво на съседните региони, включително когато се намират от 
другата страна на границата;

7. счита за изключително удачно използването на интер-модални решения, където 
това е възможно;

8. призовава при избора на терени за изграждане на летища държавите-членки и 
регионалните власти да вземат предвид въздействията върху околната среда, като 
нивото на шума, натоварването на движението по пътищата в подстъпите към 
обекта, близостта на складови запаси на горива и сходни продукти, както и 
метеорологичните условия;
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9. счита, че изграждането и разширяването на летищната и логистичната 
инфраструктура следва да получават необходимата подкрепа от страна на 
националните и регионалните власти, както и съответното финансиране в рамките 
на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-Т), Кохезионния фонд (КФ) и 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 


