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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att bistå de europeiska hamnarna i deras 
strävan efter modernisering med respekt för miljön. Parlamentet framhåller att man bör 
prioritera incitament framför allt genom riktlinjer i stället för att försöka harmonisera 
genom reglering – något som är svårt på grund av den mycket heterogena verksamheten i 
EU:s hamnar. I detta sammanhang understryker parlamentet att harmonisering av 
hamnarnas verksamhet är en nyckelfråga för unionens integrerade havspolitik.

2. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att kommissionen stöder städerna och 
övriga berörda aktörer för att man ska få igång en strukturerad dialog i syfte att förbättra 
hamnarnas anseende och integrera dem bättre i stadslivet. Enligt parlamentet handlar det 
om att säkra en hållbar verksamhet i hamnarna.

3. Europaparlamentet påminner om att unionens viktigaste hamnar i allmänhet är väl 
utrustade och effektiva, men anser emellertid att tekniska förändringar är nödvändiga för 
att mellanhamnarna ska klara av den ökade trafikvolym som i sin tur medför omfattande 
utgifter för de berörda regionerna. Parlamentet uppmanar därför dessa regioner att 
undersöka om det är möjligt att få medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden för att finansiera anskaffningar av avancerad teknik, skapa 
sysselsättning inom innovativa områden och återanpassa de stadsområden som frigörs 
genom att hamnarnas verksamhet flyttas bort från städerna.

4. Europaparlamentet uppmanar berörda regionala myndigheter att bedriva en politik som 
prioriterar multimodala transporter i syfte att skapa effektiva förbindelser mellan 
hamnarna och inlandet, särskilt genom järnvägstrafik och trafik på inre vattenvägar. 
Vidare konstaterar parlamentet att den märkbara ökning av containertransport som 
förväntas fram till 2010 samtidigt medför att de mellanhamnar som ligger närmare de 
slutliga användarna utnyttjas alltmer, och att vägtrafiken, som utgjort en verklig 
konfliktkälla mellan lokala myndigheter, på så sätt kommer att minska.

5. Europaparlamentet understryker vikten av att involvera såväl hamnmyndigheter som 
lokala myndigheter i utformandet av förvaltningsplaner för att skydda vattenkvaliteten i 
flodområden och havshamnar. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att de regionala 
myndigheterna samverkar för att minska utsläppen av koldioxid i luften från fartyg och 
andra, landbaserade transportsätt.
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