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En europeisk hamnpolitik  

Europaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om en europeisk hamnpolitik 

(2008/2007(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

 

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Meddelande om en europeisk 

hamnpolitik” (KOM(2007)0616), 

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Unionens framtida 

havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven” (KOM(2006)0275), 

– med beaktande av sin resolution av den 12 juli 2007 om unionens framtida havspolitik: en 

europeisk vision för oceanerna och haven1, 

– med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2008 om den europeiska hållbara 

transportpolitiken, med tanke på den europeiska energi- och miljöpolitiken2, 

– med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda 

fåglar3, 

– med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter4, 

– med beaktande av rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av 

avfall5, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 

23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 

område6, 

– med beaktande av artikel 299.2 i EG fördraget, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från 

utskottet för regional utveckling (A6-0308/2008), och av följande skäl: 

A. Tillträde till marknaden för hamntjänster har diskuterats i parlamentet, och kommissionen 

har därför inlett ett omfattande samråd med berörda parter. 
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B. I kommissionens ovannämnda meddelande om en europeisk hamnpolitik föreslås inga 

nya åtgärder när det gäller tillträde till marknaden för hamntjänster. 

C. På grund av den internationella dimensionen i denna sektor är det lämpligt med en 

europeisk hamnpolitik på gemenskapsnivå, där hamnarnas komparativa geopolitiska 

fördelar tas till vara. 

D. Hamnarna är viktiga för sjötransport, transport på inre vattenvägar och kombinerad 

transport inom EU, men också som ekonomiska korridorer, källor till sysselsättning och 

ett sätt att integrera befolkningen. 

E. Den europeiska hamnpolitiken syftar till att öka sjötransportens konkurrenskraft och 

tillhandahålla högkvalitativa, moderna tjänster. Den bör därför framhålla principerna om 

säkerhet, snabb service, låg kostnad och respekt för miljön. 

F. De europeiska hamnarna står inför framtida utmaningar, särskilt på områdena miljö, 

globalisering, hållbar utveckling, sysselsättning och sociala villkor, särskilt i fråga om 

säkerhet och livslångt lärande, finansiering, marknadstillträde och administration samt 

konkurrensbegränsande och diskriminerande åtgärder som vidtas av länder utanför EU på 

relevanta geografiska marknader. 

G. Bristen på områden där EU:s hamnar kan utvecklas liksom det faktum att livsmiljöerna är 

mycket sällsynta och sårbara visar hur viktigt det är att lagstiftaren finner en balans och 

garanterar rättslig tydlighet när det gäller miljömässiga, ekonomiska och sociala 

förpliktelser.  

H. Den europeiska hamnsektorn kännetecknas av en stor mångfald, och den förväntas växa 

kraftigt under de kommande åren. 

I. Effekten av utvidgningen av Panamakanalen kommer förmodligen att leda till att den 

aktuella utvecklingen mot större fartyg kommer att tillta. 

J. Det är viktigt för hamnarna med modern infrastruktur och effektiva förbindelser med 

inlandet och öar. 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ovannämnda meddelande om en europeisk 

hamnpolitik. 

2. Europaparlamentet gratulerar kommissionen till dess strategi under utarbetandet av detta 

meddelande, i synnerhet det omfattande samrådsförfarandet. 

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens inriktning på icke bindande åtgärder såsom 

offentliggörande av riktlinjer och avskaffande av administrativa hinder. 

4. Europaparlamentet påminner om hamnsektorns grundläggande betydelse i EU ur 

ekonomisk, kommersiell, social, miljömässig och strategisk synvinkel. 

5. Europaparlamentet anser att kommissionen spelar en viktig roll när det gäller att se till att 

alla europeiska hamnar kan nå sin fulla potential. 

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att offentliggöra riktlinjer för 

genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning när det gäller hamnutveckling och 



hamninfrastruktur, med det främsta syftet att skydda den marina miljön och de områden 

som omger hamnarna, och uppmanar kommissionen att offentliggöra riktlinjerna före 

utgången av 2008. 

7. Europaparlamentet anser att hamnar och miljön kan samexistera på ett hållbart sätt, 

eftersom miljöförstörelse ofta orsakar ekonomisk skada i andra sektorer som turism, 

jordbruk och fiske, och uppmanar därför kommissionsledamoten med ansvar för transport 

att samarbeta nära med kommissionsledamoten med ansvar för miljö när det gäller att 

utarbeta och genomföra EU:s lagstiftning och riktlinjer om hamnar och miljö. 

8. Europaparlamentet anser att syftet med dessa riktlinjer ska vara att ta itu med den rättsliga 

osäkerhet som råder ifråga om vissa miljödirektiv och att i samband med detta verkligen 

ta itu med miljöpolitiken, med beaktande av de drag som utmärker situationen för de 

europeiska hamnarna. 

9. Europaparlamentet understryker vikten av att involvera såväl hamnmyndigheter som 

lokala myndigheter i utarbetandet av förvaltningsplaner för att skydda vattenkvaliteten i 

flodområden och havshamnar i enlighet med direktiv 2000/60/EG. 

10. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att de regionala myndigheterna stöder 

det arbete som görs för att minska utsläppen av koldioxid från fartyg samt från land- och 

luftburna transporter, genom att införa förvaltningsplaner för att skydda luftkvaliteten och 

genom att följa bestämmelserna i Marpolkonventionen och rådets direktiv 96/62/EG av 

den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten1. 

11. Europaparlamentet understryker behovet av att utveckla en integrerad EU-politik för att 

stärka den regionala konkurrenskraften och den territoriella sammanhållningen med 

hänsyn till både sociala, miljömässiga, ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter på alla 

nivåer, genom att upprätta partnerskap mellan olika institutioner, sektorer och områden. 

12. Europaparlamentet noterar kommissionens oro över fördelningen av trafikflöden inom 

EU, och pekar på den mångfald som råder inom hamnsektorn och på att de små och 

medelstora europeiska hamnarna växer. Parlamentet anser dessutom att kommissionen 

måste ta hänsyn till de viktiga förändringar som väntas ske inom den internationella 

sjöfarten till följd av sektorns tekniska och ekonomiska utveckling, utvidgningen av 

Panamakanalen samt fartygens ökade storlek och kapacitet, faktorer som utan tvekan 

kommer att påverka sektorn i hög grad. 

13. Europaparlamentet lyfter fram den territoriella dimensionen av EU-hamnarnas utveckling, 

särskilt nödvändigheten av att samarbeta över gränserna och samordna verksamheten 

mellan hamnregioner som gränsar till varandra. Parlamentet understryker betydelsen av 

den europeiska grannskapspolitiken och den regionala strategin för Medelhavet, Östersjön 

och Svarta havet. Parlamentet gläder sig över kommissionens förslag att kartlägga 

flaskhalsarna mellan Europeiska unionens hamnar och hamnarna i unionens grannländer. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt övervaka utvecklingen av 

ny teknik och nya förvaltningsmetoder som används internationellt vid hamnar och 

terminaler för fartygstjänster, gods, passagerare och landtransport, i syfte att främja 

politik och initiativ för att utveckla gemenskapens hamnar och öka deras effektivitet och 
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produktivitet till förmån för hamnarna och användarna. 

15. Europaparlamentet anser att de tekniska förändringar som är nödvändiga för att 

mellanhamnarna ska klara av den ökade trafikvolymen kommer att medföra omfattande 

utgifter för de berörda regionerna. Parlamentet anser därför att dessa regioner måste 

kunna få medel för detta från strukturfonderna, särskilt för att finansiera köp av avancerad 

teknik, skapa sysselsättning inom innovativa områden och återställa de stadsområden som 

frigörs när hamnarnas verksamhet flyttas bort från städerna. 

16. Europaparlamentet anser att rättssäkerheten hos gemenskapens rättsliga ram för 

sjötransport, som härrör från den internationella rättsliga ramen, är beroende av ett snabbt 

godkännande av Erika III-paketet. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja samarbetet 

mellan hamnarna i EU, och understryker i detta sammanhang att hamnarna spelar en 

viktig roll för sina respektive inlandsregioners ekonomi. Parlamentet understryker i detta 

avseende att en harmonisk utveckling av hamnarna är en central aspekt i unionens 

integrerade havspolitik. 

18. Europaparlamentet betonar hamnarnas sociala och kulturella roll för inlandsbefolkningen 

och anser att allmänheten måste bli bättre medveten om hamnarnas betydelse i 

utvecklingshänseende. 

19. Europaparlamentet anser att sjötransporter och transporter på inre vattenvägar inte kan 

betraktas separat från landtransporter och luftfart, och förbindelserna med inlandet är av 

mycket stor vikt för en hamns affärsresultat. Därför måste det inrättas förbindelser mellan 

hamnar, logistikplattformar i inlandet och inlandsterminaler. Med detta i åtanke anser 

parlamentet även att hamnarna måste delta i en sammodal kedja i förhållande till såväl det 

transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som gemenskapens framtida gröna korridorer för 

att säkerställa bättre utnyttjande av transportkapaciteten inom kustfarten och transporterna 

på inre vattenvägar, liksom deras förbindelser med olika transportslag på land och i 

luften, i syfte att säkerställa en samstämd och gedigen transportpolitik. 

20. Parlamentet stöder därför kommissionens avsikt att utvärdera hamnarnas 

inlandsförbindelser och behoven i det avseendet samt vilka effekter de har för ett 

välbalanserat nätverk av trafikflöden i samband med halvtidsöversynen av det 

transeuropeiska transportnätet 20101.  

21. Europaparlamentet anser att ett av målen för halvtidsöversynen av det 

transeuropeiska transportnätet 2010 måste vara att integrera sjötransporter och transporter 

på inre vattenvägar med landtransporter via de europeiska hamnarna. 

22. Europaparlamentet uppmanar berörda regionala myndigheter att bedriva en politik som i 

större utsträckning prioriterar multimodala transporter för att kunna utveckla 

järnvägstrafiken och trafiken på inre vattenvägar parallellt med motorvägarna, effektivt 

förbinda hamnområdena med de transeuropeiska transportnäten och skapa effektivare 

förbindelser mellan hamnarna och inlandet, särskilt genom järnvägstrafik och trafik på 
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inre vattenvägar. 

23. Europaparlamentet konstaterar att EU:s hamnar konkurrerar med hamnar i tredjeländer, 

som ofta inte omfattas av samma regler som unionens hamnar, och dessutom drabbas av 

den diskriminerande ekonomiska politik som drivs av EU:s grannländer, t.ex. genom 

diskriminerande tullbestämmelser. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt undersöka hamnsäkerhetsfrågor 

och att ta hänsyn till vad den högre kostnaden innebär för de europeiska hamnarnas 

konkurrenskraft. 

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att identifiera de problem som de 

europeiska hamnarna brottas med på detta område, och uppmanar kommissionen att 

överväga att upprätta en förteckning över dessa problem för att särskilt ta itu med de 

svårigheter som uppstår på grund av konkurrensen med hamnar utanför EU och 

konkurrensbegränsande och diskriminerande åtgärder som vidtas av EU:s grannländer. 

26. Europaparlamentet framhåller behovet av att utveckla samarbetet med tredjeländer för att 

utarbeta och lägga fram program för utveckling, samordning och kunskapsöverföring 

mellan närliggande hamnar. 

27. Europaparlamentet anser att kommissionen bör undersöka möjligheten att upprätta ett 

gemenskapsprogram för att modernisera fraktfartygen, särskilt de som är avsedda för 

kustfart och transport på inre vattenvägar. 

28. Europaparlamentet anser att ny teknik, särskilt informationstekniken, är den centrala 

faktor som kommer att göra det möjligt för de europeiska hamnarna, som redan är hårt 

pressade av konkurrensen från hamnar i tredjeländer och som i vissa fall också saknar 

expansionsutrymme, att öka sin effektivitet och lönsamhet. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snarast, genom 

lämpliga organ, införa system för fjärrlotsning, för att öka trafikstyrningens effektivitet 

och säkerhet i hamnar och på redden. 

30. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att gå vidare med forskningen och 

nyskapandet inom sektorn genom unionens ramprogram, och uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att stödja forskningen på säkerhetsområdet, för att minimera antalet 

olyckor, på logistikområdet, för att förbättra utrymmesutnyttjandet i hamnarna, och på 

miljöområdet, för att bland annat minska koldioxidutsläppen och de föroreningar som 

orsakas av avfall. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja de förslag 

som lagts fram för Internationella sjöfartsorganisationen om att senast 2020 ersätta dagens 

bränsle med diesel, och möjligheten att inkludera sjöfartssektorn i systemet för handel 

med utsläppsrätter. 

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt stödja en 

kontinuerlig förbättring av flottan för sökning och räddning (SAR) och andra SAR-

funktioner i hamnarna enligt SOLAS-konventionen (om säkerheten för människoliv till 

sjöss) och SAR-konventionen, och att ytterligare förbättra samarbetet mellan 

samordningscentren för sjöräddning. 



33. Europaparlamentet anser att programmen ”Clean ship” och ”Clean port” bör 

vidareutvecklas. 

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och näringen att uppmuntra rederierna att 

minska det antal containrar som transporteras tomma och att utnyttja kapaciteten till fullo 

samt att stödja initiativ med detta syfte (t.ex. genom forskningsprogram), varvid 

kundernas faktiska och specifika behov måste beaktas och miljöpåverkan minskas. 

35. Europaparlamentet välkomnar varmt kommissionens avsikt att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om inrättande av ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder, 

och anser att syftet med detta förslag ska vara att garantera en rättvis konkurrens mellan 

sjö- och landtransporter i unionen. 

36. Europaparlamentet rekommenderar att gemenskapsklarerade transporter undantas från all 

tullkontroll inom närsjöfarten i EU och förespråkar också att det i möjligaste mån ska 

inrättas separata hamnområden för trafiken inom gemenskapen och den internationella 

trafiken samt att den inre transporten, standardiseringen och identifieringen av särskilda 

containrar förenklas. 

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över och förbättra politiken för att 

utveckla och stödja närsjöfart. 

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att införa ett enda 

transportdokument för containrar i EU i syfte att förenkla de administrativa förfarandena. 

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de finansiella medel som 

medlemsstaternas offentliga myndigheter betalar ut till de europeiska handelshamnarna i 

syfte att fastställa eventuella snedvridningar av konkurrensen och att i riktlinjerna för 

statligt stöd klargöra vilka av de stöd som ges till hamnmyndigheterna som ska betraktas 

som statligt stöd. Parlamentet menar att eventuella investeringar för hamnutveckling som 

görs av offentliga myndigheter inte får betraktas som statligt stöd om de är direkt avsedda 

att förbättra miljön eller minska belastningen och användningen av vägar för 

godstransport, särskilt när det bedöms som nödvändigt för att garantera ekonomisk, social 

och territoriell sammanhållning (t.ex. för öar), förutsatt att det inte gynnar endast en 

användare eller operatör. 

40. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att under 2008 offentliggöra 

riktlinjer om statligt stöd till hamnarna och anser att dessa riktlinjer bör omfatta själva 

hamnområdet, med åtskillnad mellan infrastruktur för tillträde respektive försvar, 

projektrelaterad infrastruktur och suprastruktur, men utan åtskillnad mellan olika 

kategorier av hamnar. 

41. Europaparlamentet godkänner utvidgningen av de insynskrav som föreskrivs i 

kommissionens direktiv 2006/111/EG av den 16 november 2006 om insyn i de finansiella 

förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags 

ekonomiska verksamhet1, men uppmanar också kommissionen att överväga en sänkt 

minimitröskel för årsintäkterna snarare än en absolut förpliktelse. 

42. Europaparlamentet noterar särskilt den analys som kommissionen gjort av 
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hamnkoncessioner och uppmanar kommissionen att ta hänsyn till betydelsen av en viss 

flexibilitet på detta område för hamnmyndigheterna, särskilt när det gäller förnyandet av 

koncessioner som hör samman med stora investeringar, men anser att sådan flexibilitet 

inte får utnyttjas för att hindra konkurrensen i hamnarna. 

43. Europaparlamentet anser att det är av största vikt att bevara en balans mellan ett fritt 

tillhandahållande av tjänster och hamnarnas särskilda behov, men framhåller behovet av 

samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn när det gäller modernisering av 

hamnarna. 

44. Europaparlamentet vill främja utnyttjandet av de europeiska programmen för territoriellt 

samarbete inom ramen för sammanhållningspolitiken och samarbetsprogrammen inom 

ramen för EU:s grannskaps- och utvidgningspolitik, men uppmanar också kommissionen, 

medlemsstaterna och de berörda regionala myndigheterna att i största möjliga 

utsträckning genomföra en gränsöverskridande strategi för utnyttjande av befintlig 

kapacitet inom ramen för samfinansieringen av hamninfrastrukturerna. 

45. Europaparlamentet ger sitt kraftfulla stöd till den roll som innehas av lokalt ägda, icke 

vinstdrivande andelshamnar och uppmanar myndigheter på lokal, regional, nationell och 

europeisk nivå att vidta åtgärder för att skydda dem från förfall, eftersom deras nytta för 

de omgivande samhällena i socialt hänseende och med avseende på fritid och turism går 

utöver deras ursprungliga ekonomiska funktion. 

46. Europaparlamentet betonar med eftertryck att den europeiska sjöfartspolitiken för att bli 

framgångsrik även måste beakta den viktiga roll som småbåtshamnarna spelar för den 

lokala ekonomiska utvecklingen. Småbåtshamnarna fungerar som reklam för inlandet, 

och lockar i hög grad turister att upptäcka hamnarna och deras omnejd, men de är också 

viktiga försörjningskällor för närliggande affärer. 

47. Europaparlamentet välkomnar den vikt som lagts vid dialog inom hamnsektorn. 

Parlamentet efterlyser inrättandet av en europeisk kommitté för social dialog och anser att 

denna bör behandla ämnen som rör hamnarna, däribland arbetstagarnas rättigheter, 

koncessioner och Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 152 från 

1979 om hälsa och säkerhet på arbetsplatser (hamnarbete). 

48. Europaparlamentet betonar betydelsen av att värna om och säkerställa högsta möjliga 

utbildningsnivå för hamnarbetare. Parlamentet stöder kommissionens önskan att ge 

hamnarbetare en grundläggande utbildning som kan erkännas ömsesidigt i syfte att främja 

flexibilitet i sektorn. Som ett första steg bör det i detta syfte göras en jämförelse mellan de 

olika system som existerar för yrkesutbildning för hamnarbetare. Parlamentet anser dock 

att denna grundläggande utbildning inte får leda till att den genomsnittliga 

utbildningsnivån för hamnarbetare i en medlemsstat sänks. 

49. Europaparlamentet föreslår att frågan om yrkeskvalifikationer och livslångt lärande 

behandlas tillsammans med arbetsmarknadens parter inom den framtida europeiska 

kommittén för social dialog. 

50. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att främja utbyte av bästa praxis inom 

hamnsektorn i allmänhet och med avseende på innovation och utbildning av arbetstagare i 

synnerhet, för att förbättra tjänsternas kvalitet, konkurrenskraften och förmågan att dra till 

sig investeringar. 



51. Europaparlamentet välkomnar införandet av en havets dag i Europa den 20 maj, och 

stöder särskilt införandet av ett ”öppet hus” som skulle kunna hjälpa allmänheten att 

förbättra sina kunskaper om hamnarnas verksamhet och betydelse. 

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med parlamentets resolution av 

den 8 maj 2008 om det transatlantiska ekonomiska rådet1 fortsätta sina insatser för att se 

till att den amerikanska föreskriften om granskning av all last som ska till USA ändras för 

att garantera samarbete grundat på ömsesidigt erkännande av ”godkända ekonomiska 

aktörer” och på säkerhetsstandarder som fastställts inom ramen för 

Världstullorganisationen (C TPAT, SAFE). Parlamentet uppmanar kommissionen att 

uppskatta de potentiella kostnaderna för bestämmelsen om inspektion av alla 

lastcontainrar som ska till USA för företagen och EU:s ekonomi, och de potentiella 

följderna för tullhanteringen. 

53. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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