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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. steunt de wens van de Europese Commissie om de Europese havens bij te staan in hun 
zoektocht naar modernisering waarbij rekening wordt gehouden met het milieu, door 
voorrang te geven aan stimuleringsmaatregelen door middel van richtsnoeren in plaats van 
door te proberen een gereglementeerde harmonisatie te bewerkstelligen die als gevolg van 
de zeer uiteenlopende praktijksituaties van de Europese havens moeilijk toepasbaar zou 
zijn; benadrukt in dit opzicht dat de harmonieuze ontwikkeling van de havens een 
sleutelelement is van het geïntegreerd maritiem beleid van de Unie;

2. benadrukt dat de Commissie de belanghebbende partijen en de steden dient te helpen bij 
het tot stand brengen van een gestructureerde dialoog teneinde het imago van de havens te 
verbeteren en te zorgen voor een betere integratie van de havens in hun steden en het 
stadsleven; benadrukt dat het er immers om gaat het duurzame karakter van de 
havenactiviteiten te waarborgen;

3. herinnert eraan dat de grootste havens van de Unie over het algemeen goed geoutilleerd en 
efficiënt zijn; is evenwel van mening dat de technologische veranderingen die nodig zijn 
om ervoor te zorgen dat de tussenliggende havens het hoofd kunnen bieden aan de 
uitdagingen van het toegenomen verkeersvolume, grote financiële gevolgen zullen hebben 
voor de betrokken regio's; spoort deze regio's derhalve aan de mogelijkheden van het 
EFRO en het Cohesiefonds te benutten om zodoende de aanschaf van geavanceerde 
technologische installaties te financieren, banen in innoverende bedrijfstakken te creëren 
en stedelijke gebieden weer in ere te herstellen door de havenactiviteiten naar de 
buitenkant van de steden te verplaatsen;

4. verzoekt de betrokken territoriale gemeenschappen een beleid voor multimodaal vervoer 
in werking te stellen, zodat er een effectieve verbinding ontstaat tussen de havens en het 
achterland met name door gebruik te maken van het spoor of binnenlandse vaarwegen; 
stelt vast dat de verwachte sterke groei van het containervervoer tegen 2010 zal leiden tot 
een even grote toename van het gebruik van de tussenliggende havens die dichter bij de 
eindgebruiker liggen, hetgeen leidt tot een afname van het wegverkeer dat daadwerkelijk 
zorgt voor conflicten met de lokale gemeenschappen;

5. onderstreept dat het noodzakelijk is de havenautoriteiten en de lokale autoriteiten te 
betrekken bij het opstellen van de beheersplannen van de stroomgebieden en de zeehavens 
voor wat betreft de waterkwaliteit; wijst erop dat de territoriale gemeenschappen ervoor 
dienen te zorgen dat schepen en andere vervoermiddelen over land hun CO2-emissies 
verminderen.
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