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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Saudando as propostas apresentadas pela Comissão, realça o papel essencial da aviação 
como meio de transporte que assegura a coesão territorial, social e cultural da União, e 
insiste na sua importância para as regiões periféricas e insulares;

2. Considerando o papel de primeiro plano dos aeroportos, que constituem, por vezes, quase 
a única “janela para o mundo”, convida os Estados-Membros, a Comissão e as autoridades 
regionais a terem ainda mais em conta o facto de as boas ligações aéreas internas e 
internacionais constituírem, frequentemente, um factor determinante para o local de 
implantação dos investimentos, para o desenvolvimento do turismo e para o transporte 
rápido de mercadorias;

3. Tendo em conta a dinâmica do desenvolvimento do transporte aéreo, chama a atenção 
para o facto de as comunidades regionais exigirem poder dispor de uma análise objectiva 
das capacidades aeroportuárias dos próximos 25 anos, pelo menos, o que permitirá 
investir de forma racional (e não apenas para a imagem da região) na construção de novos 
aeroportos e na modernização dos existentes;

4. Convida os Estados-Membros, assim como as autoridades regionais e locais, a 
procederem de modo a que os aeroportos, independentemente da entidade que assegure a 
sua gestão, figurem nos planos de ordenamento do território das regiões e sejam tidos em 
conta nas estratégias de desenvolvimento regional; 

5. Sublinha a necessidade de criar redes de ligações directas entre aeroportos e centros 
urbanos, através de vias rápidas, de ligações ferroviárias, etc.;

6. Salientado a importância da cooperação inter-regional e transfronteiriça, considera 
desejável que os aeroportos regionais possam servir da melhor maneira as regiões 
vizinhas, incluindo as que se situem do outro lado da fronteira;

7. Considera especialmente oportuno aplicar, em toda a medida do possível, soluções 
intermodais;

8. Convida os Estados-Membros e as autoridades regionais a terem em conta, na escolha do 
local de implantação dos aeroportos, os impactos no ambiente, tais como os ruídos, a 
densidade da circulação rodoviária nas imediações do local, a proximidade de depósitos 
de combustíveis e de produtos similares e as condições meteorológicas;

9. Considera que a construção e a ampliação das infra-estruturas aeroportuárias e logísticas 
devem beneficiar de um auxílio suficiente das autoridades nacionais e regionais e de um 
financiamento adequado proveniente da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), do 
Fundo de Coesão (FC) e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
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