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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž atzinību par Komisijas izteiktajiem priekšlikumiem, uzsver gaisa transporta nozīmi, 
nodrošinot Eiropas Savienības teritoriālo, ekonomisko, sociālo un kultūras kohēziju, kā arī 
uzsver tā nozīmi attālos, nomaļos un salu reģionos;

2. uzskata, ka būtiska loma ir lidostām, kuras dažkārt ir vienīgais „logs uz pasauli”, aicina 
dalībvalstis, Komisiju un reģionālās iestādes vairāk ņemt vērā to, ka labi organizētu 
iekšzemes un starptautisko lidojumu esamība bieži ir noteicošais faktors ieguldījumu 
vietas izvēlē, tūrisma attīstībā un ātros preču pārvadājumos;

3. ņemot vērā gaisa transporta attīstības dinamiku, atzīmē, ka reģionālajām iestādēm 
vajadzētu veikt objektīvu lidostas caurlaides spējas analīzi vismaz tuvākajiem 25 gadiem, 
kas ļautu racionāli (ne tikai izskata pēc) izmantot ieguldījumus, lai būvētu jaunas lidostas 
un modernizētu esošās;

4. aicina dalībvalstis, kā arī reģionālās un vietējās iestādes nodrošināt, ka neatkarīgi no 
pārvaldes lidostas iekļauj reģionu teritoriālās attīstības plānos un ņemt vērā reģionālās 
attīstības stratēģijās;

5. uzsver vajadzību izveidot tiešas transporta līnijas starp lidostām un pilsētu centriem, 
piemēram, ātrgaitas šosejas, dzelzceļa līnijas u.t.t.;

6. uzsver, cik svarīgi ir reģionālā un pārrobežu sadarbība, uzskata, ka būtu vēlams, lai 
reģionālās lidostas varētu labāk apkalpot kaimiņu reģionus, tostarp tos, kas atrodas 
kaimiņvalstīs;

7. uzskata, ka būtu īpaši izdevīgi pēc iespējas vairāk izmantot risinājumus ar vairākiem 
transporta veidiem;

8. aicina dalībvalstis un reģionālās iestādes, izvēloties lidostas izveidei paredzēto teritoriju, 
ņemt vērā ietekmi uz vidi, piemēram, trokšņus, kā arī blakus esošo ceļu satiksmes 
blīvumu, degvielas un tamlīdzīgu produktu sasniedzamību un meteoroloģiskos apstākļus;

9. uzskata, ka lidostu un tām pievienoto infrastruktūru izveidei un paplašināšanai ir jāsniedz 
pietiekams atbalsts no valsts un reģionālo iestāžu un atbilstīgi finanšu līdzekļi jāparedz no 
Eiropas transporta infrastruktūras (ETI), Kohēzijas fonda (KF) un Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF).


