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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επικροτώντας τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή, υπογραμμίζει τη σημασία της
αεροπορίας ως μεταφορικού μέσου που διασφαλίζει την εδαφική, οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική συνοχή της Ένωσης, και τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της για τις απόκεντρες, 
περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές·

2. λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικό ρόλο των αερολιμένων που συνιστούν ενίοτε το 
μοναδικό "παράθυρο στον κόσμο", καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τις τοπικές αρχές
να λάβουν περισσότερο ακόμα υπόψη το γεγονός ότι οι καλές εσωτερικές και διεθνείς 
αεροπορικές συνδέσεις αποτελούν συχνά αποφασιστικό παράγοντα για την επιλογή του 
τόπου εγκατάστασης επενδύσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και την ταχεία μεταφορά 
εμπορευμάτων·

3. λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της ανάπτυξης των αεροπορικών μεταφορών, εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι για τις περιφερειακές κοινότητες είναι απαραίτητη μια 
αντικειμενική ανάλυση του δυναμικού των αερολιμένων τουλάχιστον για τα επόμενα 25 
χρόνια, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή μια ορθολογική (και όχι μόνο φιλόδοξη) επένδυση 
στην κατασκευή νέων αερολιμένων και στον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι 
αερολιμένες, ασχέτως από τον διαχειριστικό τους φορέα, να συμπεριληφθούν στα 
χωροταξικά σχεδία των  περιφερειών και να ληφθούν υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης·

5. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης δικτύων άμεσων διασυνδέσεων μεταξύ των αερολιμένων 
και των αστικών κέντρων μέσω οδών ταχείας κυκλοφορίας, σιδηροδρομικών  γραμμών κλπ.·

6. υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, 
εκφράζει την άποψη ότι ενδείκνυται τα περιφερειακά αεροδρόμια  να εγκατασταθούν εκεί 
όπου μπορούν κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο να εξυπηρετούν γειτονικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται πέραν των συνόρων·

7. θεωρεί ιδιαίτερα πρόσφορη η επιλογή, όπου αυτή είναι δυνατή, της λύσης των 
συνδυασμένων μεταφορών·

8. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να λαμβάνουν υπόψη, κατά  την επιλογή 
του τόπου εγκατάστασης των αερολιμένων, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η 
ηχορύπανση, η πυκνότητα της κυκλοφορίας στα πέριξ του αερολιμένα, η εγγύτητα 
αποθεμάτων καυσίμων και άλλων παρόμοιων προϊόντων, καθώς και οι μετεωρολογικές 
συνθήκες·

9. είναι της άποψης ότι η κατασκευή και επέκταση αερολιμενικών υποδομών και άλλων
συνοδευτικών έργων πρέπει να τύχουν υποστήριξης των εθνικών και περιφερειακών αρχών 
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καθώς και κατάλληλης χρηματοδότησης από τους πόρους των Διευρωπαϊκών Δικτύων 
Μεταφορών (TEN-T), του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
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