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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υποστηρίζει τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνδράμει τους ευρωπαϊκούς 
λιμένες στην επιδίωξή τους για εκσυγχρονισμό με ταυτόχρονο σεβασμό του 
περιβάλλοντος, προκρίνοντας την παροχή κινήτρων μέσω κατευθυντηρίων γραμμών 
έναντι μιας προσπάθειας για νομοθετικά κατοχυρωμένη εναρμόνιση, η οποία θα ήταν 
δύσκολα εφαρμόσιμη, αν ληφθεί υπόψη το εξαιρετικά ετερογενές σενάριο των 
ευρωπαϊκών λιμένων· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι η αρμονική ανάπτυξη των 
λιμένων αποτελεί βασικό στοιχείο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης· 

2. εμμένει στην ανάγκη να συνδράμει η Επιτροπή τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τις
πόλεις προς έναν οργανωμένο διάλογο, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα των λιμένων
και να καταλήξουμε στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην πόλη και τη ζωή των πόλεων
πρέπει πράγματι να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων εντός των 
λιμένων·

3. υπενθυμίζει ότι οι κυριότεροι λιμένες της Ένωσης γενικά είναι επαρκώς εξοπλισμένοι
και αποδοτικοί· φρονεί, ωστόσο, ότι οι τεχνολογικές αλλαγές που απαιτούνται για να
μπορέσουν οι ενδιάμεσοι λιμένες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας αυξημένης
κυκλοφορίας θα έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες στις οικείες περιοχές· 
παροτρύνει επομένως αυτές τις περιοχές να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που 
προσφέρουν το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής για να χρηματοδοτήσουν την απόκτηση
προηγμένων τεχνολογικών εγκαταστάσεων, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης 
στους καινοτόμους τομείς και να αποκαταστήσουν τις αστικές περιοχές που θα 
απελευθερωθούν με την απομάκρυνση των λιμενικών δραστηριοτήτων εκτός πόλεων·

4. καλεί τις ενδιαφερόμενες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να εφαρμόσουν μια πολιτική
πολυτροπικών μεταφορών που θα επιτρέπει τη λειτουργική σύνδεση των λιμένων με την
ενδοχώρα μέσω ιδίως του σιδηροδρόμου και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών· 
διαπιστώνει ότι η προβλεπόμενη έως το 2010 αισθητή αύξηση της κυκλοφορίας 
εμπορευματοκιβωτίων θα προκαλέσει παράλληλη αύξηση της χρήσης των ενδιάμεσων 
λιμένων που βρίσκονται εγγύτερα στον τελικό χρήστη, μειώνοντας έτσι την οδική 
κυκλοφορία, που αποτελεί πραγματική πηγή συγκρούσεων με τις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης· 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής των λιμενικών και των τοπικών αρχών στην
κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών καθώς και των
θαλάσσιων λιμένων όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων· εφιστά την προσοχή στην 
ανάγκη να ενεργήσουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε τα πλοία και οι λοιπές 
επίγειες μεταφορές να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
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