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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over het voorstel van de Commissie; onderstreept het belang van de luchtvaart 
als vervoersmodaliteit die de cohesie van de Unie waarborgt: de territoriale, economische, 
maatschappelijke en culturele cohesie, en benadrukt het belang voor minder centraal 
gelegen, perifere en insulaire gebieden;

2. merkt op dat de luchthavens een essentiële rol vervullen omdat zij soms het enige "venster 
op de wereld" vormen; wijst de lidstaten, de Commissie alsmede de regionale autoriteiten
erop dat zij nog meer rekening moeten houden met het feit dat gunstige nationale en 
internationale luchtvaartverbindingen vaak van doorslaggevend belang zijn om 
investeringen op een bepaalde locatie te doen, om het toerisme te ontwikkelen en om 
goederen snel te vervoeren;

3. vestigt er, rekening houdend met de dynamische groei van de luchtvaartsector, de 
aandacht op dat er vanuit het oogpunt van regionale samenlevingen behoefte bestaat aan 
een objectieve analyse van de capaciteit van luchthavens voor een periode van ten minste 
25 jaar, zodat er op rationele (en niet alleen ambitieuze) wijze geïnvesteerd kan worden in 
de bouw van nieuwe luchthavens en de modernisering van de reeds bestaande;

4. dringt er bij de lidstaten, de regionale en lokale autoriteiten op aan dat de luchthavens, 
ongeacht de exploitant, worden opgenomen in plannen voor de ruimtelijke ordening van 
de regio, alsmede in de strategie voor de regionale ontwikkeling;

5. benadrukt dat er een netwerk van rechtstreekse verbindingen moet zijn tussen de 
luchthavens en de centra van de steden via snelwegen, spoorverbindingen enz.;

6. benadrukt het belang van intra-regionale samenwerking, waaronder grensoverschrijdende
samenwerking; is van mening dat regionale luchthavens zo gesitueerd zouden moeten zijn 
dat zij naburige regio's, waaronder grensregio's, zo efficiënt mogelijk kunnen bedienen;

7. is vooral van mening dat waar mogelijk gebruik zou moeten worden gemaakt van 
intermodale oplossingen;

8. dringt er bij de lidstaten en de regionale autoriteiten op aan om bij de aanwijzing van de 
locatie van een luchthaven rekening te houden met milieuaspecten, waaronder 
geluidsoverlast, hoge intensiteit van spoorverbindingen in de nabijheid van de luchthaven, 
de nabijheid van opslagplaatsen voor brandstof en dergelijke, en eveneens met 
meteorologische aspecten;

9. is van mening dat de aanleg en de uitbreiding van de luchthaven- en de logistieke
infrastructuur in aanmerking zouden moeten komen voor ondersteuning van de landelijke 
en regionale overheid, en dat de betreffende ondernemingen passende financiering zouden 
moeten ontvangen uit de middelen van de Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T), 
het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).


