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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítaje návrhy předložené Komisí, zdůrazňuje klíčovou úlohu letectví jako způsobu 
dopravy, který zajišťuje územní, hospodářskou, sociální a kulturní soudržnost Unie a trvá 
na jeho důležitostí pro vzdálené, okrajové a ostrovní regiony;

2. vzhledem k prvoplánové úloze letišť, které jsou leckdy téměř jediný „oknem do světa“, 
vyzývá členské státy, Komisi a regionální orgány, aby v ještě větší míře přihlížely ke 
skutečnosti, že dobré vnitrostátní a mezinárodní letecké spojení je často rozhodujícím 
faktorem pro výběr místa, v němž se uskuteční investice, pro rozvoj cestovního ruchu a 
rychlou přepravu zboží;

3. s ohledem na dynamičnost rozvoje letecké dopravy poukazuje na to, že orgány regionální 
samosprávy požadují, aby měly k dispozici objektivní analýzu letištních kapacit v 
horizontu nejméně příštích 25 let, což umožní investovat racionálně (nikoli pouze v zájmu 
image daného regionu) do výstavby nových letišť a modernizace těch současných;

4. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby zabezpečily, aby byla letiště – bez 
ohledu na to, kdo je spravuje – zanesena do územních plánů a aby se s nimi počítalo ve 
strategiích regionálního rozvoje;

5. zdůrazňuje nutnost vytvořit sítě přímých spojů mezi letišti a centry měst pomocí 
vyhrazených pruhů, železničních spojů atd.;

6. s důrazem na důležitost meziregionální a přeshraniční spolupráce považuje za žádoucí, 
aby mohla regionální letiště co nejlépe zajišťovat spojení i do sousedních regionů, včetně 
těch, které leží na druhé straně státní hranice;

7. pokládá za obzvláště žádoucí uplatňovat v maximální možné míře intermodální řešení;

8. vyzývá členské státy a regionální orgány, aby při rozhodování o umístění letiště braly v 
úvahu dopady na životní prostředí, jako je přílišná hlučnost, hustota silničního provozu v 
okolí daného místa, blízkost zásobníků paliva a podobných produktů a také 
meteorologické podmínky;

9. domnívá se, že výstavbě a rozšiřování letištní infrastruktury a logistiky by se mělo dostat 
dostatečné pomoci ze strany vnitrostátních a regionálních orgánů a potřebného 
financování z prostředků na transevropské dopravní sítě (TEN-T), z Fondu soudržnosti a z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj.


