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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää ilahduttavana komission ehdotusta ja korostaa, että lentoliikenne on avainasemassa 
varmistettaessa unionin alueellista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista yhtenäisyyttä, ja 
painottaa lentoliikenteen merkitystä keskustoista etäällä olevien ja syrjäisten alueiden sekä 
saarten kannalta;

2. ottaa huomioon lentokenttien tärkeän roolin, sillä ne ovat toisinaan lähes ainoa "ikkuna 
maailmaan"; kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja alueviranomaisia ottamaan entistä 
paremmin huomioon sen seikan, että hyvät sisäiset ja kansainväliset lentoyhteydet ovat 
usein ratkaiseva tekijä investointien saamiselle, matkailun kehittymiselle ja tavaroiden 
nopealle kuljettamiselle;

3. ottaa huomioon lentoliikenteen kehityksen dynamiikan ja huomauttaa, että alueelliset 
yhteisöt tarvitsevat objektiivisen analyysin lentokenttien kapasiteetista vähintään 
25 vuoden perspektiivillä, mikä antaisi mahdollisuuden järkeviin (eikä pelkästään alueen 
statuksen kohentamiseksi tehtäviin) investointeihin uusien lentokenttien rakentamiseksi ja 
olemassa olevien uudenaikaistamiseksi;

4. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia toimimaan niin, että lentokentät, 
riippumatta niitä hallinnoivista tahoista, otetaan huomioon aluesuunnittelussa ja 
alueellisissa kehitysstrategioissa;

5. painottaa, että lentokenttien ja kaupunkien välille on luotava suoria yhteyksiä muun 
muassa nopeiden teiden ja rautatieyhteyksien avulla;

6. korostaa alueiden välisen ja rajatylittävän yhteistyön merkitystä ja pitää suotavana, että 
alueelliset lentokentät palvelisivat paremmin naapurialueita myös silloin, kun ne 
sijaitsevat rajan toisella puolella;

7. pitää intermodaalisten liikenneratkaisujen toteuttamista erityisen suotavana aina kun se on 
mahdollista;

8. kehottaa jäsenvaltioita ja alueviranomaisia ottamaan lentokenttien sijoituspaikkojen 
valinnassa huomioon ympäristövaikutukset kuten meluhaitat, lentokentän ympäristön 
liikennetiheyden, polttoainevarastojen läheisyyden ja ilmasto-olosuhteet;

9. katsoo, että lentokenttä- ja logistiikkainfrastruktuurien rakentamisen ja laajentamiseen on 
saatava riittävää tukea kansallisilta ja alueellisilta viranomaisilta ja asianmukaista 
rahoitusta Euroopan laajuisen liikenneverkoston (TEN-T) määrärahoista, 
koheesiorahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).


