
AM\764311NL.doc PE418.364v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie regionale ontwikkeling

2008/2216(INI)

26.1.2009

AMENDEMENTEN
1 - 17

Ontwerpadvies
Giovanni Robusti
(PE416.672v01-00)

inzake het actieplan voor intelligente vervoerssystemen
(2008/2216(INI))



PE418.364v01-00 2/10 AM\764311NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\764311NL.doc 3/10 PE418.364v01-00

NL

Amendement 1
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. wijst erop dat intelligente 
vervoerssystemen (Intelligent Transport 
Systems oftewel ITS) weliswaar kunnen 
helpen de steeds groter wordende 
vervoersstromen het hoofd te bieden, 
maar ontoereikend zijn om duurzame 
oplossingen te bieden voor de nijpende 
vervoersproblemen; is van mening dat 
inspanningen gericht op vermijden en 
verminderen van vervoer voortaan de 
hoogste prioriteit moeten krijgen;

Or. de

Amendement 2
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat intelligente 
vervoerssystemen (Intelligent Transport 
Systems ofte wel ITS) een positieve 
invloed op de duurzame ontwikkeling 
uitoefenen middels verbetering van de 
economische slagkracht van de regio's door 
de voorwaarden voor onderlinge 
bereikbaarheid te scheppen, de 
economische bedrijvigheid op plaatselijke 
en interregionale schaal te bevorderen, de 
interne markt van de Europese Unie verder 
te ontwikkelen en de werkgelegenheid te 
bevorderen die verband houdt met de 
realisering van de intelligente 
vervoerssystemen;

1. onderstreept dat intelligente 
vervoerssystemen (Intelligent Transport 
Systems oftewel ITS) een positieve invloed 
op de duurzame ontwikkeling uitoefenen 
middels verbetering van de economische 
slagkracht van alle regio's, met inbegrip 
van stedelijke gebieden, door de 
voorwaarden voor onderlinge 
bereikbaarheid te scheppen, de 
economische bedrijvigheid op plaatselijke 
en interregionale schaal te bevorderen, de 
interne markt van de Europese Unie verder 
te ontwikkelen en de werkgelegenheid te 
bevorderen die verband houdt met de 
realisering van de intelligente 
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vervoerssystemen;

Or. en

Amendement 3
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat ITS tot verbetering 
van de levensomstandigheden van de 
Europese burgers en verhoging van de 
verkeersveiligheid kunnen leiden, alsook
tot terugdringing van de uitstoot van 
schadelijke stoffen en 
milieuverontreiniging, verhoging van de 
efficiëntie van het vervoer en vermindering 
van de verkeerscongestie;

2. is van oordeel dat ITS tot verbetering 
van de levensomstandigheden van de 
Europese burgers kunnen leiden, vooral de 
burgers die in stedelijke gebieden wonen,
en tevens zullen bijdragen aan een 
verhoging van de verkeersveiligheid; is 
daarnaast van oordeel dat ITS tot 
terugdringing van de uitstoot van 
schadelijke stoffen en 
milieuverontreiniging, verhoging van de 
efficiëntie van het vervoer en vermindering 
van de verkeerscongestie kunnen leiden;

Or. en

Amendement 4
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat ITS tot verbetering 
van de levensomstandigheden van de 
Europese burgers en verhoging van de 
verkeersveiligheid kunnen leiden, alsook 
tot terugdringing van de uitstoot van 
schadelijke stoffen en 
milieuverontreiniging, verhoging van de 
efficiëntie van het vervoer en vermindering 
van de verkeerscongestie;

2. is van oordeel dat ITS tot verbetering 
van de levensomstandigheden van de 
Europese burgers en verhoging van de 
verkeersveiligheid kunnen leiden, alsook 
tot terugdringing van de uitstoot van 
schadelijke stoffen en 
milieuverontreiniging, verhoging van de 
efficiëntie van het vervoer en de 
bereikbaarheid in de perifere gebieden, en 
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vermindering van de verkeerscongestie;

Or. ro

Amendement 5
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wenst de implementatie van nieuwe 
technologieën voor de verbetering van de 
energie-efficiëntie, zowel op regionaal als 
communautair niveau;

Or. ro

Amendement 6
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het belang van publiek-
private partnerschappen (PPP's) voor de 
invoering van ITS; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten zich actief in te zetten om 
de ontwikkeling van PPP's te bevorderen 
en te vergemakkelijken;

Or. pl

Amendement 7
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op coördinatie op 
operationeel vlak tussen de lidstaten 
omwille van de coherentie tussen het 
tijdschema voor de uitvoering van de voor 
de periode 2007-2013 geplande 
beleidsmaatregelen op regionaal gebied en 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het actieplan;

4. richt zich op het bevorderen van een 
geïntegreerde aanpak voor de 
totstandkoming van een coördinatie op 
operationeel vlak tussen de lidstaten 
omwille van de coherentie tussen het 
tijdschema voor de uitvoering van de voor 
de periode 2007-2013 geplande 
beleidsmaatregelen op regionaal gebied en 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het actieplan;

Or. ro

Amendement 8
Monica Giuntini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op coördinatie op operationeel 
vlak tussen de lidstaten omwille van de 
coherentie tussen het tijdschema voor de 
uitvoering van de voor de periode 2007-
2013 geplande beleidsmaatregelen op 
regionaal gebied en de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het actieplan;

4. dringt aan op coördinatie op operationeel 
vlak tussen de lidstaten omwille van de 
coherentie tussen het tijdschema voor de 
uitvoering van de voor de periode 2007-
2013 geplande beleidsmaatregelen op 
regionaal gebied en de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het actieplan en 
formuleert de wens dat dit plan op korte 
termijn wordt uitgevoerd;

Or. it

Amendement 9
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont dat de belangrijke rol die 
platteland en afgelegen streken bij het 
verwezenlijken van de middellange- en 
langetermijndoelstellingen kunnen spelen 
beter omschreven en benut moet worden;

schrappen

Or. de

Amendement 10
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont dat de belangrijke rol die 
platteland en afgelegen streken bij het 
verwezenlijken van de middellange- en 
langetermijndoelstellingen kunnen spelen 
beter omschreven en benut moet worden;

5. beklemtoont dat het aanzienlijke 
potentieel van stedelijke gebieden beter 
omschreven en benut moet worden en 
benadrukt de rol die platteland en 
afgelegen streken bij het verwezenlijken 
van de middellange- en 
langetermijndoelstellingen kunnen spelen;

Or. en

Amendement 11
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont dat de belangrijke rol die 
platteland en afgelegen streken bij het 
verwezenlijken van de middellange- en 
langetermijndoelstellingen kunnen spelen 
beter omschreven en benut moet worden;

5. beklemtoont dat de belangrijke rol die 
platteland en afgelegen streken bij de 
evenwichtige ontwikkeling op middellange 
en lange termijn kunnen spelen beter 
omschreven en benut moet worden;

Or. ro
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Amendement 12
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het opzetten van 
intelligente vervoersnetwerken in streken 
met veel toeristische mogelijkheden van 
absoluut belang is met het oog op de 
verkeersdoorstroming, vermindering van 
ongevallen en toename van veiligheid; is 
van oordeel dat ITS bijdragen aan de 
economische ontwikkeling van de regio’s, 
inclusief die in perifere gebieden;

Or. ro

Amendement 13
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
meer gewicht toe te kennen aan de regio's 
die de grootste kansen bieden op het 
gebied van interregionaal vervoer via zee-
en binnenvaart;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
regio's te helpen bij het benutten van de 
toepassingsmogelijkheden van ITS bij de 
verschillende vormen van vervoer;

Or. de

Amendement 14
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
meer gewicht toe te kennen aan de regio's 
die de grootste kansen bieden op het gebied 
van interregionaal vervoer via zee- en 
binnenvaart;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
zich te buigen over het potentieel van die
regio's die de grootste kansen bieden op het 
gebied van interregionaal vervoer via zee-
en binnenvaart en aandacht te besteden 
aan speciale maatregelen voor deze 
regio's;

Or. en

Amendement 15
Monica Giuntini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
meer gewicht toe te kennen aan de regio's 
die de grootste kansen bieden op het gebied 
van interregionaal vervoer via zee- en 
binnenvaart;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten,
gelet op de geografische omstandigheden 
in Europa, meer gewicht toe te kennen aan
de regio's die de grootste kansen bieden op 
het gebied van interregionaal vervoer via 
zee- en binnenvaart en te bevorderen dat 
er een steeds nauwer verband ontstaat 
tussen deze vorm en de traditionele 
vormen van vervoer;

Or. it

Amendement 16
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst op het belang van interregionale, 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking voor de ontwikkeling en 

7. wijst op het belang van interregionale, 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking voor de ontwikkeling en 
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realisering van de ITS en dringt bij de 
lidstaten aan op uitwisseling, mede tussen 
de regio's onderling, van best practices, 
met als tweeledig doel kennisoverdracht op 
het gebied van ITS en voorkoming van 
versnippering binnen het systeem.

realisering van de ITS, verzoekt de
Commissie een systeem voor de 
uitwisseling van goede praktijken op te 
zetten dat in alle EU-talen algemeen 
beschikbaar is en dringt bij de lidstaten 
aan op uitwisseling, mede tussen de regio's 
onderling, van best practices, met als 
tweeledig doel kennisoverdracht op het 
gebied van ITS en voorkoming van 
versnippering binnen het systeem.

Or. pl

Amendement 17
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept de noodzaak van 
investeringen in infrastructuur en 
intelligente vervoerssystemen, die in het 
bijzonder gericht dienen te zijn op de 
ontwikkeling van de trans-Europese 
netwerken, zeer belangrijk voor het 
verbinden van de regio’s in de Europese 
Unie, en het invoeren van een duurzaam 
Europees beleid op het gebied van 
vervoer;

Or. ro
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