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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przyjmując z zadowoleniem propozycje przedstawione przez Komisję, podkreśla 
znaczenie lotnictwa, jako środka transportu zapewniającego Unii spójność: terytorialną, 
ekonomiczną, społeczną i kulturową, akcentując jego znaczenie w odniesieniu do 
obszarów oddalonych od centrów, peryferyjnych i wyspiarskich;

2. zauważając istotną rolę portów lotniczych, będących niekiedy niemal jedynym „oknem na 
świat”, zwraca się do Państw Członkowskich, Komisji oraz władz regionalnych o jeszcze 
szersze uwzględnienie faktu, że posiadanie dogodnych połączeń samolotowych 
wewnątrzkrajowych i zagranicznych często rozstrzyga o lokalizacji inwestycji, o rozwoju 
turystyki, o szybkim transporcie towarów;

3. uwzględniając dynamikę rozwoju transportu lotniczego, zwraca uwagę na to, że z punktu 
widzenia społeczności regionalnych potrzebna jest obiektywna analiza przepustowości 
lotnisk w perspektywie co najmniej 25 lat, co pozwoli na racjonalne (a nie jedynie 
ambicjonalne) inwestowanie w budowę nowych lotnisk i modernizację już istniejących;

4. wzywa Państwa Członkowskie, władze regionalne i lokalne, aby same porty lotnicze, 
niezależnie od podmiotu zarządzającego, były ujęte w planach zagospodarowania 
przestrzennego regionu oraz uwzględnione w strategiach rozwoju regionalnego;

5. podkreśla konieczność zapewnienia sieci bezpośrednich połączeń komunikacyjnych 
lotnisk z centrami miast poprzez drogi szybkiego ruchu, połączenia kolejowe itp.;

6. podkreślając znaczenie współpracy międzyregionalnej, w tym transgranicznej, uważa, iż 
wskazane jest takie sytuowanie lotnisk regionalnych, aby mogły jak najefektywniej 
obsługiwać regiony sąsiadujące, również przygraniczne;

7. uznaje za szczególnie wskazane stosowanie, tam gdzie to jest możliwe, rozwiązań 
intermodalnych;

8. zwraca się do Państw Członkowskich i władz regionalnych, by lokalizując lotniska 
uwzględniać uwarunkowania środowiskowe, w tym hałas, duże natężenie ruchu kołowego 
w pobliżu portu, bliskość zbiorników paliw i tym podobnie, a także uwarunkowania 
meteorologiczne;

9. uznaje, że budowa i rozbudowa infrastruktury lotniczej oraz towarzyszącej winna znaleźć 
należyte wsparcie władz krajowych i regionalnych oraz stosowne finansowanie tych 
przedsięwzięć ze środków Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), Funduszu 
Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


