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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
li ser jadotta:

1. Filwaqt li jilqa' l-proposti mressqa mill-Kummissjoni, jenfasizza l-irwol prinċipali ta' l-
avjazzjoni bħala mezz tat-trasport li jiżgura l-koeżjoni territorjali, ekonomika, soċjali u 
kulturali ta' l-Unjoni, u jinsisti fuq l-importanza tagħha għar-reġjuni mbegħda, periferiċi u 
insulari; 

2. Billi jittieħed kont ta' l-irwol fundamentali ta' l-ajruporti, li kultant jikkostitwixxu kważi l-
unika ''tieqa lejn id-dinja'', jistieden lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
reġjonali sabiex jieħdu iktar kont tal-fatt li relazzjonijiet interni u internazzjonali ta' l-ajru 
tajbin jikkostitwixxu ta' spiss fattur determinanti għall-post fejn jitwettqu l-investimenti, l-
iżvilupp tat-turiżmu u t-trasport mgħaġġel tal-merkanzija;

3. Tenut kont tad-dinamika ta' l-iżvilupp tat-trasport ta' l-ajru, jirrimarka li jeħtieġ li l-
kollettivitajiet reġjonali jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom analiżi objettiva tal-
kapaċitajiet ta' l-ajruporti mill-inqas għall-25 sena li jmiss, u dan jippermettilhom li 
jinvestu b'mod razzjonali (u mhux biss għall-immaġini tar-reġjun) fil-kostruzzjoni ta' 
ajruporti ġodda u fil-modernizzazzjoni tas-siti eżistenti;

4. Jistieden lill-Istati Membri, kif ukoll lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, sabiex jagħmlu 
b'mod li l-ajruporti, indipendentement mill-entità li tiżgura l-ġestjoni tagħhom, ikunu fil-
pjanijiet ta' ġestjoni territorjali tar-reġjuni u jittieħed kont tagħhom fl-istrateġiji ta' l-
iżvilupp reġjonali;

5. Jenfasizza l-bżonn li jitwaqqfu netwerks ta' konnessjonijiet diretti bejn l-ajruporti u ċ-
ċentri urbani permezz ta' toroq li jippermettu sewqan veloċi, konnessjonijiet bil-ferrovija 
eċċ;

6. Billi jenfasizza l-importanza tal-koperazzjoni interreġjonali u transkonfinali, iqis li huwa 
mixtieq li l-ajruporti reġjonali jkunu jistgħu jaqdu bl-aħjar mod possibbli r-reġjuni viċini, 
inkluż meta dawn ikunu qegħdin fuq in-naħa l-oħra tal-fruntiera;

7. Iqis li huwa partikularment xieraq li jiġu applikati soluzzjonijiet intermodali kull meta dan 
ikun possibbli;

8. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali sabiex, fl-għażla tal-post fejn 
jinbena ajruport, jieħdu kont ta' l-impatti fuq l-ambjent bħall-fastidju dovut għall-istorbju, 
l-ammont ta' ċirkolazzjoni bil-vetturi madwar is-sit, il-viċinanza ta' stokkijiet ta' karburanti 
u ta' prodotti simili, kif ukoll il-kundizzjonijiet meterjoloġiċi;

9. Iqis li l-kostruzzjoni u l-estensjoni ta' l-infrastrutturi fl-ajruporti u tal-loġistika għandhom 
jibbenefikaw minn għajnuna xierqa da parti ta' l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u minn 
finanzjament adegwat min-naħa tan-Netwerk trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T), tal-
Fond ta' Koeżjoni (CF) u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF).
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