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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta návrhy predložené Komisiou, zdôrazňuje kľúčovú úlohu letectva ako dopravného 
prostriedku, ktorý zaručuje územnú, hospodársku, sociálnu a kultúrnu súdržnosť Únie 
a trvá na jej dôležitosti pre decentralizované, okrajové a ostrovné regióny;

2. zvažujúc prvoradú úlohu letísk, ktoré sú niekedy takmer jediným „oknom do sveta“, 
vyzýva členské štáty, Komisiu a regionálne orgány , aby brali ešte viac do úvahy  
skutočnosť, že dobré vnútorné a medzinárodné letecké spojenie predstavuje často 
rozhodujúci faktor pre umiestnenie investícií, rozvoj cestovného ruchu a rýchlu prepravu 
tovarov;

3. vzhľadom na dynamiku rozvoja leteckej dopravy pozoruje, že regionálne orgány vyžadujú 
objektívnu analýzu kapacít letísk najmenej na ďalších 25 rokov, čo umožní racionálnym 
spôsobom (a nielen pre imidž regiónu) investovať do výstavby nových letísk 
a modernizácie existujúcich.

4. vyzýva členské štáty, regionálne a miestne orgány, aby bez ohľadu na inštitúciu, ktorá sa 
stará o správu letísk, tieto figurovali v územných plánoch regiónov a boli zahrnuté do 
stratégie regionálneho rozvoja;

5. zdôrazňuje potrebu vytvoriť sieť priamych spojení letísk s mestskými centrami 
prostredníctvom rýchlodráh, železničného spojenia, atď.;

6. zdôrazňuje dôležitosť medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce, považuje za potrebné, 
aby regionálne letiská mohli čo najlepšie slúžiť susedným regiónom vrátane prípadov, 
keď sa nachádzajú na opačnej strane hraníc;

7. považuje za obzvlášť vhodné uplatňovať intermodálne riešenia v čo najširšom možnom 
meradle;

8. vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby pri výbere umiestnenia letísk brali do úvahy 
environmentálne vplyvy ako veľká hlučnosť, hustota cestnej premávky v okolí miesta, 
vzdialenosť od skladov palív a obdobných výrobkov, ako aj meteorologické podmienky;

9. domnieva sa, že na výstavbu a rozširovanie letiskových a logistických infraštruktúr je 
potrebná úmerná pomoc zo strany vnútroštátnych a regionálnych orgánov a primerané 
financovanie poskytnuté Transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T), Kohéznym fondom 
(KF) a Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR).


