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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palaiko Europos Komisijos norą padėti Europos uostams tapti moderniems saugant 
aplinką, t. y. verčiau skatinti juos pateikiant gaires, o ne mėginant taikyti derinimą per 
teisės aktus, nes tai, kaip matyti iš itin įvairios Europos uostų patirties, sunkiai 
įgyvendinama; šiuo aspektu pabrėžia, kad darnus uostų vystymasis – tai pagrindinis 
Sąjungos integruotos jūrų politikos veiksnys;

2. pabrėžia, kad būtina, jog Komisija padėtų suinteresuotosioms šalims ir miestams užmegzti 
struktūrinį dialogą siekiant pagerinti uostų įvaizdį ir padėti jiems geriau integruotis į 
miestus ir miestų gyvenimą; iš tiesų būtina užtikrinti uostų veiklos tvarumą;

3. primena, kad pagrindiniai Sąjungos uostai paprastai turi gerą įrangą ir našiai veikia; tačiau 
mano, kad dėl technologinių pokyčių, kurie būtini norint, kad tarpiniai uostai galėtų 
susitvarkyti su išaugusia eismo apimtimi, atitinkami regionai patirs didelių finansinių 
pasekmių; taigi ragina šiuos regionus pasinaudoti Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF) ir Sanglaudos fondo galimybėmis, kad galėtų finansuoti pažangios technologinės 
įrangos įsigijimą, sukurti darbo vietų naujoviškose srityse ir atgaivinti perkėlus uostų 
veiklą už miesto atsilaisvinusias miestų vietoves;

4. ragina atitinkamas savivaldybes plėtoti įvairiarūšio transporto politiką, pagal kurią būtų 
galima veiksmingai sujungti uostus su nuošaliomis vietomis panaudojant geležinkelius ir 
vidaus vandenų kelius; pažymi, kad iki 2010 m. labai padidėjus vežimui konteineriais 
kartu padidės arčiausiai galutinio naudotojo esančių tarpinių uostų naudojimas ir sumažės 
kelių eismas, dėl kurio dažnai kyla ginčų su savivaldybėmis;

5. pabrėžia, kad būtina įtraukti uosto valdžią ir vietos valdžios institucijas rengiant upių 
baseinų ir jūrų uostų valdymo planus atsižvelgiant į vandens kokybės klausimą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad savivaldybės turėtų užtikrinti, kad būtų sumažintas laivų ir sausumos 
transporto priemonių į orą išmetamų anglies dioksido teršalų kiekis.
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