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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje odhodlanie Európskej komisie pomáhať európskym prístavom v ich snahách 
o modernizáciu v súlade s ochranou životného prostredia, pričom sa prednostne zameria 
na stimulovanie prostredníctvom hlavných usmernení, a nebude sa snažiť o regulovanú 
harmonizáciu, ktorá by bola problematická vzhľadom na veľmi rôznorodé postupy 
európskych prístavov; v tomto ohľade zdôrazňuje, že harmonický rozvoj prístavov je 
kľúčovým prvkom integrovanej námornej politiky Únie;

2. trvá na tom, že je nevyhnutné, aby Komisia viedla zúčastnené strany a mestá k rozvíjaniu 
štruktúrovaného dialógu s cieľom zlepšiť obraz prístavov a dosiahnuť ich lepšie 
začlenenie do miest a mestského života; je teda potrebné zabezpečiť trvalú udržateľnosť 
prístavných činností;

3. pripomína, že hlavné prístavy Únie sú vo všeobecnosti dobre vybavené a výkonné; 
zastáva však názor, že potrebné technologické zmeny, ktoré stredne veľkým prístavom 
umožnia čeliť výzvam spojeným so zvýšeným objemom premávky, budú pre príslušné 
regióny predstavovať značné finančné následky; nabáda preto tieto regióny, aby využívali 
možnosti fondu EFRR a Kohézneho fondu na financovanie nákupu technologických 
zariadení na pokročilej úrovni, na tvorbu pracovných miest v oblastiach inovačných 
činností a na obnovu mestských zón, ktoré sa uvoľňujú prenosom prístavných činností 
mimo miest;

4. vyzýva príslušné územné samosprávy, aby začali uplatňovať politiku multimodálnej 
dopravy, ktorá umožňuje efektívne prepojenie prístavov s vnútrozemím, a to najmä 
využívaním železníc a vnútrozemských vodných ciest; poznamenáva, že v dôsledku 
citeľného nárastu kontajnerovej prepravy, ktorý možno očakávať do roku 2010, dôjde 
zároveň k zvýšenému využívaniu stredne veľkých prístavov, ktoré sú bližšie ku 
konečnému užívateľovi, čím sa zníži objem cestnej dopravy predstavujúcej skutočný zdroj 
konfliktov s miestnymi samosprávami;

5. zdôrazňuje, že v súvislosti s kvalitou vôd je potrebné zapojiť prístavné a miestne orgány 
do tvorby plánov riadenia povodí riek, ako aj námorných prístavov; upozorňuje na to, že 
je nevyhnutné, aby územné samosprávy zabezpečili, aby plavidlá a ostatné prostriedky 
pozemnej dopravy znižovali emisie CO2 do ovzdušia.
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