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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy az általa elfogadandó, állásfoglalási indítványba foglalja bele az 
alábbi javaslatokat:

1. támogatja az Európai Bizottság arra irányuló szándékát, hogy kíséri az európai kikötőket a 
modernizációs törekvésükben, kellően tiszteletben tartva a környezetet, és előnyben 
részesítve ehhez inkább az iránymutatásokon keresztüli ösztönzést, mint hogy 
megkíséreljenek egy szabályozott összehangolást, amely az európai kikötők nagyon eltérő 
gyakorlatai miatt nehezen lenne alkalmazható; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a kikötők 
harmonikus fejlesztése az Unió integrált tengerészeti politikájának kulcsfontosságú eleme;

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a részes feleket és a városokat egy strukturált 
párbeszéd felé kell kísérnie annak érdekében, hogy javítsák a kikötőkről alkotott képet, és 
a legjobban integrálják a kikötőket a városba és a városi életbe; a kikötői tevékenységek 
fenntarthatóságának biztosításáról van ugyanis szó;

3. emlékeztet arra, hogy az Unió kikötői általában jól és hatékonyan vannak felszerelve; úgy 
véli azonban, hogy a technológiai változtatások, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
közbenső kikötők szembenézzenek a megnövekedett forgalom okozta kihívásokkal, 
jelentős pénzügyi következményekkel fognak járni az érintett régiók számára; arra 
ösztönzi ezért e régiókat, hogy használják ki az ERFA és a kohéziós alap lehetőségeit 
annak érdekében, hogy finanszírozzák a fejlett technológiai berendezések beszerzését, 
munkahelyeket hozzanak létre az innovatív területeken, és helyre állítsák a kikötői 
tevékenységek városokon kívülre való költöztetésével felszabadított városi területeket;

4. felkéri az érintett területi önkormányzatokat, hogy valósítsanak meg egy multimodális 
közlekedési politikát, lehetővé téve a kikötőknek a szárazfölddel való tényleges 
kapcsolatát, különösen a vasút és a belföldi vízi utak használata révén; megállapítja, hogy 
a szállítótartályok forgalmának 2010-re előre látható jelentős növekedése a végső
címzetthez közelebbi közbenső kikötők használatának párhuzamos növekedésével fog 
járni, csökkentve ezáltal a közúti forgalmat, ami valódi konfliktusforrás a területi 
önkormányzatokkal;

5. hangsúlyozza, hogy a kikötői és helyi hatóságokat be kell vonni a vízgyűjtők rendezési 
terveinek összeállításába, valamint a vízminőséget illetően a tengeri kikötőket; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a területi önkormányzatoknak úgy kell eljárniuk, hogy a hajók és a 
szárazföldi közlekedési módok csökkentsék a levegőbe történő CO2-kibocsátásukat.


	706839hu.doc

