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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. podpira pripravljenost Evropske komisije, da sodeluje z evropskimi pristanišči pri 
njihovem prizadevanju za posodobitev ob spoštovanju okolja, pri čemer je treba dati 
prednost spodbudam v obliki smernic namesto da se poskuša doseči uskladitev predpisov, 
ki je težko izvedljiva zaradi zelo različnih praks evropskih pristanišč; v zvezi s tem 
poudarja, da je usklajen razvoj pristanišč ključni element celostne pomorske politike 
Unije;

2. vztraja, da mora Komisija podpreti zainteresirane strani in mesta pri strukturiranem 
dialogu za izboljšanje podobe pristanišč ter doseganje njihovega boljšega vključevanja v 
mesta in urbano življenje; pri tem je treba dejansko zagotoviti trajnost pristaniških 
dejavnosti;

3. poudarja, da so glavna pristanišča Unije na splošno dobro opremljena in učinkovita; 
vseeno meni, da so potrebne tehnološke spremembe, da se bodo lahko vmesna pristanišča 
spopadla z izzivom večjega obsega prometa, ki ima velike finančne posledice za zadevne 
regije; zato poziva te regije, da izkoristijo možnosti uporabe sredstev iz sklada ESSR in 
kohezijskih skladov za financiranje nakupa napredne tehnološke opreme, ustvarjanje 
delovnih mest na inovativnih področjih in sanacijo urbanih območij, ki so se razbremenila 
zaradi preselitve pristaniških dejavnosti v okolico mest;

4. poziva zadevne ozemeljske skupnosti, da izvajajo politiko večmodalnega prometa, ki 
omogoča učinkovito povezovanje pristanišč z njihovim zaledjem, zlasti z uporabo 
železnice in notranjih plovnih poti; ugotavlja, da bo veliko povečanje prevoza zabojnikov, 
ki je predvideno do leta 2010, povzročilo istočasno povečanje uporabe vmesnih pristanišč, 
ki so bližje končnim uporabnikom, s čimer se zmanjšuje cestni promet, ki je resnični 
vzrok spora z lokalnimi skupnostmi;

5. poudarja, da morajo pristaniški in lokalni organi sodelovati pri pripravi načrtov za 
upravljanje povodij in morskih pristanišč v zvezi s kakovostjo vod; poudarja, da morajo 
ozemeljske skupnosti pri tem zagotoviti zmanjšanje emisij CO2 iz plovil in drugih 
kopenskih prevoznih sredstev.
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