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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport şi turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută propunerile Comisiei, subliniază rolul-cheie al aviaţiei ca mijloc de transport care 
asigură coeziunea teritorială, economică, socială şi culturală a Uniunii şi insistă asupra 
importanţei acesteia pentru regiunile îndepărtate, periferice şi insulare;

2. având în vedere rolul principal al aeroporturilor, care uneori reprezintă aproape unica 
„fereastră asupra lumii”, invită statele membre, Comisia şi autorităţile regionale să ţină 
cont şi mai mult de faptul că bunele legături aeriene interne şi internaţionale reprezintă 
deseori un factor determinant privind locul de punere în aplicare a investiţiilor, 
dezvoltarea turismului şi transportul rapid al mărfurilor;

3. având în vedere dinamica dezvoltării transportului aerian, trebuie observată necesitatea 
colectivităţilor regionale de a putea dispune de o analiză obiectivă a capacităţilor 
aeroportuare privind cel puţin următorii 25 de ani, ceea ce va permite investirea într-un
mod raţional (şi nu exclusiv pentru imaginea regiunii) în construirea de noi aeroporturi şi 
în modernizarea locaţiilor existente;

4. invită statele membre, precum şi autorităţile regionale şi locale, să depună toate eforturile 
pentru ca aeroporturile, indiferent de entitatea care asigură administrarea acestora, să
figureze în planurile de amenajare teritorială a regiunilor şi să fie incluse în strategiile de 
dezvoltare regională;

5. subliniază necesitatea punerii în aplicare a reţelelor de legături directe între aeroporturi şi 
centre urbane prin intermediul căilor rapide, liniilor feroviare, etc.;

6. subliniază importanţa cooperării interregionale şi transfrontaliere, consideră că este de 
dorit ca aceste aeroporturi să poată deservi cât mai bine regiunile învecinate, chiar dacă 
acestea sunt situate de cealaltă parte a frontierei;

7. consideră deosebit de oportună aplicarea, în măsura posibilă, a soluţiilor intermodale;

8. invită statele membre şi autorităţile regionale să ţină cont, cu ocazia alegerii locului de 
înfiinţare a aeroporturilor, de impactul asupra mediului, cum ar fi poluarea sonoră, 
densitatea circulaţiei rutiere în împrejurimi, proximitatea stocurilor de carburanţi şi 
produse similare, precum şi condiţiile meteorologice;

9. consideră că lucrările de construcţie şi extindere a infrastructurilor aeroportuare şi 
logistice trebuie să beneficieze de o susţinere suficientă din partea autorităţilor naţionale şi 
regionale şi de o finanţare adecvată asigurată de Reţeaua transeuropeană de transport 
(RTE-T), de Fondul de coeziune (FC) şi de Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER).


