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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja predloge Komisije in poudarja ključno vlogo letalstva kot načina prevoza, ki 
omogoča ozemeljsko, gospodarsko, socialno in kulturno kohezijo Unije, ter izpostavlja 
njegov pomen za obrobne, oddaljene in otoške regije;

2. upošteva izredno vlogo letališč, ki so ponekod edino „okno v svet” in vabi države članice, 
Komisijo in regionalne organe, naj še bolj upoštevajo dejstvo, da so dobre notranje in 
mednarodne letalske povezave odločilni dejavnik pri izbiri kraja za naložbe, razvoj 
turizma in hiter prevoz blaga;

3. glede na dinamiko razvoja letalskega prometa poudarja, da želijo imeti regionalne oblasti 
na voljo objektivne študije o letaliških zmogljivostih za naslednjih 25 let, da bi tako 
namesto naložb, ki bi služile le podobi regij, omogočili smiselne naložbe v gradnjo novih 
letališč in v posodobitev obstoječih;

4. poziva države članice in regionalne ter lokalne oblasti, naj poskrbijo, da bodo letališča ne 
glede na to, kdo jih upravlja, vključena v načrte za prostorsko upravljanje regij in 
upoštevana v strategijah regionalnega razvoja;

5. poudarja potrebo po vzpostavitvi omrežij za neposredno povezavo med letališči in 
mestnimi središči, in sicer s hitrimi cestami, železniškimi povezavami itd.;

6. poudarja pomen medregijskega in čezmejnega sodelovanja in ocenjuje, da bi morala 
regionalna letališča bolje služiti sosednjim regijam, tudi če ležijo na drugi strani meje;

7. meni, da je še posebej smiselna največja možna uporaba kombiniranega prevoza;

8. poziva države članice in regionalne oblasti, naj pri izbiri krajev za izgradnjo letališč 
upoštevajo okoljske posledice, kot so hrup, gostota cestnega prometa v okolici letališč ter 
bližina skladišč goriva in podobnih snovi, in vremenske razmere;

9. meni, da morajo nacionalne in regionalne oblasti nuditi ustrezno finančno pomoč pri 
izgradnji in razširitvi letališke in logistične infrastrukture, prav tako pa morajo primerna 
finančna sredstva priti iz Vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), Kohezijskega 
sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
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