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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözölve a Bizottság előzetes javaslatait, rámutat, hogy a légi közlekedés kulcsszerepet 
játszik az Unió területi, gazdasági, szociális és kulturális kohéziójának biztosításában, és 
hangsúlyozza annak kiemelt fontosságát a központoktól távoli régiók, peremterületek és 
szigetek esetében;

2. tekintettel a repülőterek elsődleges szerepére, hiszen néha ezek képviselik szinte az 
egyedüli „ablakot a világra”, kéri a tagállamokat, a Bizottságot és a regionális 
hatóságokat, hogy még inkább vegyék figyelembe a tényt, hogy a jó belföldi és 
nemzetközi légi járatok meghatározó tényezők lehetnek a befektetések helyszínének 
kiválasztásakor, valamint a turizmus fejlesztésében és a gyors áruszállításban;

3. látva a légi közlekedés fejlődését, felhívja a figyelmet arra, hogy a regionális 
önkormányzatok szempontjából szükséges, hogy a repülőterek kapacitásáról objektív 
elemzés készüljön legalább a következő 25 évre vonatkozóan, amely lehetővé teszi, hogy 
az új repülőterek építését és a már létezők modernizálását észszerű (és nem csak a régió 
arculatának javítására tett) beruházások segítségével végezhessék;

4. felhívja a tagállamokat, valamint a regionális és helyi önkormányzatokat, hogy a 
repülőtereket – függetlenül az irányításukat végző intézményektől – szerepeltessék a 
területfejlesztési tervükben és regionális fejlesztési stratégiájukban;

5. hangsúlyozza a repülőterek és városközpontok között közvetlen összeköttetést biztosító 
közlekedési hálózat létrehozásának szükségességét, gyorsforgalmi utak, vasúti 
összeköttetés, stb. formájában;

6. hangsúlyozva a régiók közötti és a határokon átnyúló együttműködés fontosságát 
kívánatosnak tartja, hogy a regionális repülőterek a lehető leghatékonyabban 
kiszolgálhassák a szomszédos régiókat, abban az esetben is, ha azok a határ túloldalán 
fekszenek;

7. különösen célszerűnek tartja – amennyiben a lehetőségek engedik – az intermodális 
megoldások alkalmazását;

8. felhívja a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy a repülőterek létesítési helyének 
kiválasztásakor vegyék figyelembe a környezetre gyakorolt hatásokat, mint például a 
zajszennyezés, a környék megélénkülő közúti közlekedése, az közelben tárolt üzemanyag 
és egyéb hasonló termékek készletei, továbbá a meteorológiai feltételeket;

9. úgy véli, hogy a repülőtéri és logisztikai létesítmények építését és bővítését a nemzeti és 
regionális hatóságok részéről kellő támogatásban, a transzeurópai közlekedési hálózat 
(TEN-T), a Kohéziós Alap (KA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
részéről pedig megfelelő finanszírozásban kell részesíteni.
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