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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu ir pabrėžia oro transporto svarbą užtikrinant Sąjungos 
teritorinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę sanglaudą, ypač turint mintyje atokius, 
periferinius ir salų regionus; 

2. atkreipia dėmesį į oro uostų, kurie kartais yra vienintelis „langas į pasaulį“, svarbą ir 
ragina valstybes nares, Komisiją ir regionų valdžios institucijas labiau atsižvelgti į tai, kad 
geras vidaus ir tarptautinio oro transporto susisiekimas dažnai būna lemiamu investicijų 
skyrimo, turizmo vystymo ir skubaus prekių gabenimo veiksniu;

3. atsižvelgdamas į oro transporto vystymosi greitį, pabrėžia, kad, atsižvelgiant į regionų 
bendruomenes, turėtų būti atlikta oro uostų oro eismo pajėgumų objektyvi analizė, 
apimanti mažiausiai 25 ateinančius metus, kuri leistų investuoti į naujų oro uostų statybą 
ir esamų oro uostų modernizavimą remiantis protu (o ne vien ambicijomis);

4. ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas užtikrinti, kad oro uostai, 
nepaisant jų valdymo organų, būtų įtraukti į regionų erdvinės plėtros planus arba į juos 
būtų atsižvelgiama regionų plėtros strategijose;

5. pabrėžia poreikį užtikrinti tiesioginio transporto susisiekimą tarp oro uostų ir miestų 
centrų, pasitelkiant greitkelius, geležinkelius ir kt.;

6. pabrėžia tarpregioninio, įskaitant pasienio regionus, bendradarbiavimo svarbą ir mano, 
kad būtų tikslinga išdėstyti regioninius oro uostus ten, kur jie galėtų veiksmingiausiai 
tarnauti kaimyniniams ir pasienio regionams;

7. mano, kad, kur galima, būtų ypač naudinga taikyti intermodalinius sprendimus;

8. ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas atsižvelgti į aplinkos 
veiksnius sprendžiant, kur išdėstyti oro uostus, įskaitant triukšmą, kelių eismo 
intensyvumą oro uostų kaimynystėje, degalų rezervuarų artumą ir kt., taip pat į 
meteorologines sąlygas;

9. mano, kad oro uostų ir susijusių infrastruktūrų statybą ir plėtrą turėtų tinkamai remti 
valstybių narių ir regionų valdžios institucijos, taip pat jiems turėtų būti skiriamas 
tinkamas finansavimas iš transeuropinių transporto tinklų (TEN–T), Sanglaudos fondo ir 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.


