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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. tilslutter sig Kommissionens ønske om at støtte de europæiske havne i bestræbelserne for 
at modernisere disse under samtidig hensyntagen til miljøet, idet der lægges vægt på at 
tilskynde til en sådan modernisering ved retningslinjer frem for at forsøge at opnå 
reguleret harmonisering, hvilket er vanskeligt at gennemføre i betragtning af de 
europæiske havnes yderst heterogene praksis; understreger i denne forbindelse, at 
harmonisk udvikling af havnene er et centralt element i EU's integrerede havpolitik;

2. fremhæver, at det er nødvendigt, at Kommissionen støtter interessenter og byer i en 
struktureret dialog med henblik på at forbedre havnenes image og sikre, at de i højere grad 
integreres i byen og bylivet; det drejer sig således om at sikre bæredygtig 
havnevirksomhed;

3. erindrer om, at EU's vigtigste havne generelt er vel udstyrede og effektive; mener 
imidlertid, at der er behov for teknologiske forandringer, således at de mellemliggende 
havne kan imødegå de udfordringer, der følger af voksende trafik, hvilket vil have store 
finansielle konsekvenser for de berørte områder; opfordrer på denne baggrund de 
omhandlede områder til at udnytte de muligheder, der ligger i Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, når det drejer sig om at finansiere 
erhvervelsen af teknologisk avancerede anlæg, skabe beskæftigelse på nye områder og 
genetablere de byområder, der frigøres, når havneaktiviteter flyttes uden for byerne;

4. opfordrer de berørte lokale myndigheder til at iværksætte en politik, som fremmer 
multimodal transport og dermed gør det muligt på effektiv vis at forbinde havnene med 
oplandet, navnlig ved at anvende jernbanerne og de indre vandveje; fastslår, at den stærkt 
stigende containertrafik, der må forventes frem til 2010, vil indebære en tilsvarende 
forøget anvendelse af de mellemliggende havne, som er beliggende nærmere ved 
slutbrugeren, hvilket vil reducere landevejstrafikken, der er en regulær kilde til konflikt 
med de lokale myndigheder;

5. understreger, at der er behov for at inddrage havnemyndighederne og de lokale 
myndigheder ved udarbejdelsen af forvaltningsplaner for flodbækkener og søhavne, hvad 
angår vandkvaliteten; gør opmærksom på, at der er behov for, at de lokale myndigheder 
sikrer, at udledningen af CO2 fra fartøjer og landevejstransport reduceres.
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