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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. hilser de forslag velkommen, der er fremsat af Kommissionen; understreger luftfartens 
vigtige rolle som transportmiddel, der sikrer den territoriale, økonomiske, sociale og 
kulturelle sammenhørighed i Unionen; understreger dens betydning for decentrale 
områder og rand- og ø-områderne;

2. henviser til, at lufthavnene spiller en meget vigtig rolle, og at de af og til næsten er det 
eneste "vindue mod verden"; opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen og de regionale 
myndigheder til at være endnu mere opmærksomme på, at gode indre og internationale 
lufthavnsforbindelser ofte er af afgørende betydning for, hvor man vælger at foretage 
investeringer, for udviklingen af turisme og for hurtig godstransport;

3. der henviser til dynamikken i udviklingen inden for luftfart; gør opmærksom på, at de 
regionale myndigheder kræver at kunne råde over en objektiv analyse af lufthavnenes 
kapaciteter i det mindste for de kommende 25 år, hvilket vil gøre det muligt at investere 
på et rationelt grundlag (og ikke bare med henblik på regionens image), når man bygger 
nye lufthavne og moderniserer de allerede eksisterende lufthavne;

4. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sørge for at 
lufthavnene, uafhængigt af den enhed, de er styret af, optræder i planerne for områdernes 
fysiske planlægning og indgår i strategierne for regional udvikling;

5. understreger nødvendigheden af at oprette netværk med direkte forbindelser mellem 
lufthavne og byområder via hurtigspor, jernbaner osv.;

6. understreger betydningen af det interregionale og grænseoverskridende samarbejde;
vurderer, at det er ønskeligt, at de regionale lufthavne i bedste fald kan betjene 
naboregionerne, herunder når de er placeret på den anden side af grænsen;

7. vurderer, at det er særligt hensigtsmæssigt at anvende intermodale løsninger i videst 
muligt omfang;

8. opfordrer medlemsstaterne og de regionale myndigheder til, når de vælger, hvor der skal 
bygges en ny lufthavn, at tage højde for virkningerne på miljøet, f. eks. støjgener, 
omfanget af vejtrafikken i nærheden af stedet, nærheden af lagre for brændstoffer og 
lignende produkter samt vejrforholdene;

9. mener, at anlæg og udvidelse af lufthavnenes og logistikkens infrastrukturer bør drage 
fordel af en tilstrækkelig hjælp fra de regionale og nationale myndigheder og af en 
passende finansiering fra det transeuropæiske transportnet (RTE-T), fra 
Samhørighedsfonden (FC) og fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (FEDER).


