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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Apoia o propósito da Comissão Europeia de acompanhar os portos europeus na via da sua 
modernização, respeitando embora o ambiente e privilegiando o incentivo através das 
directrizes em vez de uma harmonização por via regulamentar que, dada a grande 
heterogeneidade dos portos europeus, dificilmente poderia ser concretizada; salienta, a 
este propósito, que o desenvolvimento harmonioso dos portos é um elemento-chave da 
política marítima integrada da União;

2. Reitera a necessidade de a Comissão acompanhar as partes e as cidades num diálogo 
estruturado a fim de melhorar a imagem dos portos e alcançar uma integração mais 
conseguida dos mesmos na cidade e na vida urbana; trata-se efectivamente, de assegurar o 
carácter sustentável das actividades portuárias;

3. Recorda que os principais portos da União são, de um modo geral, eficazes e dotados de 
bons equipamentos; considera contudo que as alterações tecnológicas necessárias para 
permitir que os portos intermédios enfrentem os desafios inerentes a um volume crescente 
de tráfego terão consequências financeiras de vulto para as regiões em causa; insta, por 
conseguinte, estas regiões a explorarem as possibilidades oferecidas pelo FEDER e pelo 
Fundo de Coesão para financiarem a aquisição de equipamentos tecnológicos avançados, 
criar empregos em domínios inovadores e reabilitar as zonas urbanas  que a transferência 
das actividades portuárias para fora das cidades deixou disponíveis; 

4. Solicita às colectividades territoriais em causa a aplicarem uma política de transportes 
multimodal que permita a ligação efectiva dos portos ao "hinterland", designadamente 
através da utilização dos caminhos-de-ferro e das vias marítimas internas; constata que o 
aumento sensível do tráfego de contentores previsível até 2010 implicará um aumento 
paralelo da utilização dos portos intermédios mais próximos do utilizador final, reduzindo 
deste modo a circulação rodoviária, verdadeira fonte de conflito com as colectividades
locais;

5. Salienta a necessidade de associar as autoridades portuárias e locais à redacção dos planos 
de gestão das bacias fluviais bem como dos portos marítimos no que respeita à qualidade 
das águas; chama a atenção para a necessidade de as colectividades territoriais tomarem as 
medidas que se impõem para reduzir as emissões atmosféricos de CO2  dos navios e de 
outros transportes terrestres .
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