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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag och betonar flygets betydelse som 
transportmedel för att garantera unionens territoriella, ekonomiska, sociala och kulturella 
sammanhållning. Parlamentet betonar dess betydelse för avlägset belägna och perifera 
områden samt öområden.

2. Europaparlamentet konstaterar flygplatsernas viktiga roll – ibland utgör de praktiskt taget 
det enda ”fönstret mot världen” – och uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och de 
regionala myndigheterna att i större utsträckning beakta att goda nationella och 
internationella flygförbindelser ofta är avgörande för investeringsbeslut, turistnäringens 
utveckling och snabba varutransporter.

3. Med hänsyn till flygtransportens dynamiska utveckling uppmärksammar 
Europaparlamentet att det ur regionalpolitisk synvinkel krävs en objektiv analys av 
flygplatskapaciteten under åtminstone de kommande 25 åren, för att man skall kunna fatta 
rationella beslut (som inte enbart utgår från regionens önskan att framstå i god dager) om 
investeringar i nya flygplatser och modernisering av befintliga.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna samt de regionala och lokala 
myndigheterna att tillse att flygplatserna, oberoende av vilket organ de förvaltas av, ingår i 
regionens markanvändningsplaner och beaktas i de regionala utvecklingsstrategierna.

5. Europaparlamentet betonar att direktförbindelser mellan flygplatser och stadscentrum 
måste garanteras, t.ex. genom motorvägar eller tågförbindelser.

6. Europaparlamentet betonar betydelsen av interregionalt och gränsöverskridande 
samarbete, och anser det vara önskvärt att de regionala flygplatserna lokaliseras så att de 
på effektivaste sätt kan betjäna grannregionerna, även när dessa ligger på andra sidan en 
nationell gräns. 

7. Europaparlamentet anser det vara särskilt önskvärt att man där så är möjligt tillämpar 
intermodala lösningar.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala myndigheterna att ta 
hänsyn till olika miljöfaktorer, t.ex. buller, fordonstrafikens intensitet kring flygplatsen, 
närheten till bränsletankar och liknande, och till klimatfaktorer när beslut fattas om 
lokalisering av flygplatser.

9. Europaparlamentet anser att verksamhet för att uppföra och bygga ut flygplatsinfrastruktur 
och annan kompletterande infrastruktur bör få adekvat stöd av nationella och regionala 
myndigheter och erhålla lämplig finansiering ur de medel som avsatts för Transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T), Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF).


