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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport şi turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. susţine intenţia Comisiei Europene de a asista porturile europene în eforturile lor de 
modernizare, respectând, în acelaşi timp, mediul înconjurător, prin încurajarea acestora 
mai degrabă prin intermediul liniilor directoare decât prin introducerea unor norme 
armonizate, care ar fi dificil de aplicat, în condiţiile unor practici extrem de eterogene ale 
porturilor europene; subliniază, în acest sens, că dezvoltarea armonioasă a porturilor este 
un element-cheie al politicii maritime integrate a Uniunii;

2. insistă asupra necesităţii acordării de către Comisie a unei asistenţe părţilor interesate şi 
oraşelor în vederea unui dialog structurat, pentru îmbunătăţirea imaginii porturilor şi 
obţinerea unei mai bune integrări a acestora în oraş şi în viaţa urbană; este vorba, de fapt, 
de garantarea caracterului durabil al activităţilor portuare;

3. reaminteşte că porturile principale ale Uniunii sunt în general bine echipate şi eficiente; 
consideră totuşi că schimbările tehnologice necesare pentru a permite porturilor 
intermediare să facă faţă provocărilor constând într-un volum sporit al traficului vor avea 
consecinţe financiare importante pentru regiunile în cauză; îndeamnă, prin urmare, aceste 
regiuni să exploateze posibilităţile oferite de FEDER şi de Fondul de coeziune, pentru a 
finanţa achiziţionarea unor instalaţii tehnologice avansate, pentru a crea locuri de muncă 
în domeniile inovatoare şi pentru a reabilita zonele urbane eliberate prin transferul 
activităţilor portuare în afara oraşelor;

4. invită colectivităţile teritoriale în cauză să pună în aplicare o politică a transporturilor 
multimodală, care să facă posibilă conectarea efectivă a porturilor cu zonele din interior, 
îndeosebi prin utilizarea căii ferate şi a căilor maritime interne; constată că, prin creşterea 
semnificativă a traficului containerelor, care se poate prevedea până în 2010, se va ajunge 
la o creştere în paralel a utilizării porturilor intermediare mai apropiate de utilizatorul 
final, diminuându-se, astfel, traficul rutier, adevărată sursă de conflict cu colectivităţile 
locale;

5. subliniază necesitatea implicării autorităţilor portuare şi locale în redactarea planurilor de 
gestionare a bazinelor fluviale, precum şi a porturilor maritime, în ceea ce priveşte 
calitatea apelor; atrage atenţia asupra necesităţii, pentru colectivităţile teritoriale, de a 
acţiona în vederea reducerii emisiilor de CO2 în atmosferă, provenite de la nave şi alte 
mijloace de transport terestre;
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