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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. podporuje odhodlání Evropské komise pomáhat evropským přístavům v modernizaci, 
která nebude zatěžovat životní prostředí, tím, že je bude podporovat spíše prostřednictvím 
hlavních směrů namísto toho, aby se pokoušela o harmonizaci předpisů, jíž by bylo 
vzhledem k velmi rozdílné praxi uplatňované evropskými přístavy obtížné dosáhnout; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že harmonický rozvoj přístavů je klíčovým prvkem 
integrované námořní politiky Unie;

2. trvá na tom, aby Komise vedla zúčastněné strany a města ke strukturovanému dialogu 
s cílem zlepšit povědomí o přístavech a docílit jejich lepší integrace ve městě a městském 
životě, neboť je třeba zajistit udržitelnost přístavních činností;

3. připomíná, že nejdůležitější přístavy Unie jsou obecně dobře vybaveny a fungují 
efektivně; domnívá se nicméně, že technologické změny, které středně velkým přístavům 
umožní čelit vysokému objemu dopravy, budou představovat značnou finanční zátěž 
pro dané regiony; nabádá proto tyto regiony, aby prozkoumaly možnosti, které jim nabízí 
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti k financování nákupu 
pokročilého technického zařízení, vytvoření pracovních míst v inovačních oborech 
a obnově městských částí, které se uvolnily přesunem přístavních činností mimo město; 

4. vyzývá příslušné územní samosprávné celky, aby začaly uplatňovat politiku kombinované 
dopravy, která by umožnila účinné propojení přístavů s vnitrozemím, zejména využitím 
železnic a vnitrozemských vodních cest; konstatuje, že významný nárůst kontejnerové 
dopravy, k němuž dojde do roku 2010, zatíží rovněž středně velké přístavy nacházející se 
v blízkosti konečného uživatele, čímž se sníží tlak na silniční dopravu, která často vede 
ke konfliktům s místními obcemi; 

5. zdůrazňuje, že je třeba zapojit místní a přístavní orgány do sestavování plánů na správu 
povodí řek i námořních přístavů v souvislosti s kvalitou vody; poukazuje na nutnost toho, 
aby územní samosprávné celky zavedly opatření na snížení emisí CO2, které do ovzduší 
vypouštějí plavidla a pozemní dopravní prostředky.  
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