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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подкрепя желанието на Европейската комисия да оказва помощ европейските 
пристанища в усилията им да се модернизират, без същевременно да увреждат 
околната среда, посредством насоки, които предоставят стимули, а не чрез опит да 
наложи едно хармонизиране на нормативната уредба, която би била трудно 
приложима предвид на много разнородните практики на различните европейски 
пристанища; в тази връзка подчертава, че хармоничното развитие на пристанищата 
е ключов елемент от интегрираната морска политика на ЕС;

2. настоява, че е необходимо Комисията да оказва помощ на заинтересованите страни 
и градовете за структурен диалог, който да подобри имиджа на пристанищата и да 
доведе до тяхното по-добро интегриране в града и градския живот; действително 
става въпрос за осигуряване на устойчивия характер на пристанищните дейности;

3. припомня, че главните пристанища на Съюза са като цяло добре оборудвани и 
ефикасни; въпреки това счита, че технологичните промени, необходими за да могат 
междинните пристанища да посрещнат предизвикателството на увеличения обем на 
трафика, ще имат сериозни финансови последствия за засегнатите региони; 
следователно призовава настойчиво съответните региони да се възползват от 
възможностите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и на 
Кохезионния фонд за финансиране на закупуването на най-съвременно техническо 
оборудване, за създаване на работни места в новаторски области и за 
рехабилитиране на градски зони, освободени при прехвърлянето на пристанищна 
дейност в извънградски райони;

4. приканва заинтересованите местни и регионални органи да осъществява 
мултимодална транспортна политика, която да позволява ефективното свързване на 
пристанищата с вътрешността, по-специално чрез използване на железопътен 
транспорт, както и на вътрешни морски пътища; отбелязва, че значителното 
увеличаване на превоза на контейнери, което се предвижда до 2010 г. ще доведе 
успоредно с това до увеличаване на използването на междинни пристанища, 
намиращи се по-близо до крайния потребител, като по този начин се намали пътния 
поток, който е истински източник на конфликти с местните органи;

5. подчертава необходимостта пристанищните и местните органи да бъдат включени в 
изготвянето на планове за управление на речните басейни, както и на морските 
пристанища, по отношение на качеството на водите; обръща внимание на 
необходимостта регионалните органи да гарантират намаляването на емисиите на 
CO2 в атмосферата от страна на корабите и други видове наземен транспорт. 
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