
PA\667034ET.doc PE 388.678v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaalarengukomisjon

ESIALGNE
2007/2092(INI)

11.5.2007

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: transpordi- ja turismikomisjon

Lennujaamade läbilaskevõime ja abi vahemaandumistel – tõhusama poliitika 
nimel
(2007/2092(INI))

Arvamuse koostaja: Mieczysław Edmund Janowski



PE 388.678v01-00 2/3 PA\667034ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\667034ET.doc 3/3 PE 388.678v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab komisjoni ettepanekuid, rõhutades lennunduse kui transpordiliigi tähtsat osa liidu 
territoriaalse, majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise ühtsuse tagamisel ning rõhutab selle 
olulisust äärealade, äärepoolseimate piirkondade ja saarte jaoks;

2. võttes eelkõige arvesse lennujaamade, mis on vahel ainsaks „aknaks maailmasse”, olulist 
rolli, kutsub liikmesriike, komisjoni ja piirkondlikke asutusi üles pidama paremini silmas, 
et head liidusisesed ja rahvusvahelised lennuühendused määravad tihti investeeringute 
tegemise asukoha, turismi arengu ja kaupade kiire liikumise;

3. võttes arvesse lennutranspordi arengu kiirust, rõhutab, et piirkondlikke kogukondi silmas 
pidades tuleks teostada lennujaamade lennuliikluse läbilaskevõime objektiivne analüüs 
vähemalt järgmiseks 25 aastaks, mis võimaldab teha investeeringuid uute lennujaamade 
ehitamiseks ja olemasolevate uuendamiseks ratsionaalsetel (ja mitte üksnes 
ambitsioonidest lähtuvatel) kaalutlustel;

4. kutsub liikmesriike ja piirkondlikke asutusi üles tagama, et nende juhtorganitele vaatamata 
oleks lennujaamad lülitatud piirkondade territoriaalarengu strateegiatesse ja neid võetaks 
arvesse regionaalarengu kavades;

5. rõhutab vajadust rajada transpordi otseühendused lennujaamade ja linnakeskuste vahel 
kiirteede, kiirrongide jne abil;

6. rõhutab piirkondadevahelise, sh piiriülese koostöö tähtsust ja on seisukohal, et soovitav on 
piirkondlike lennujaamade paiknemine selliselt, mis võimaldaks naaber- ja piirialasid 
kõige tõhusamalt teenindada;

7. on seisukohal, et võimaluse korral on eelkõige kasulik rakendada kombineeritud 
lahendusi;

8. kutsub liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles võtma lennujaamade asukoha 
valimisel arvesse selle mõju keskkonnale, sealhulgas müra, maanteeliikluse suurt 
koormust lennujaama lähedal, kütusehoidlate jms lähedust, samuti ka meteoroloogilisi 
tingimusi;

9. on seisukohal, et lennujaama ja sellega seotud infrastruktuuri ehitamine ja logistika peaks 
saama piisavat toetust riiklikelt ja piirkondlikelt asutustelt, lisaks nõuetekohane 
rahastamine üleeuroopalise transpordivõrgu, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kaudu.
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