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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава положителния ефект върху устойчивото развитие, който интелигентните 
транспортни системи (ИТС) упражняват за подобряване на икономическите 
резултати на регионите, като създават условия за взаимен достъп, повишават 
местната и междурегионалната търговска дейност, развиват вътрешния пазар на 
Европейския съюз, както и заетостта, свързана с дейностите, осъществявани в 
резултат на прилагането на ИТС;

2. счита, че ИТС могат да подобрят условията на живот на европейските граждани, 
сигурността по пътищата, да намалят вредните емисии и замърсяването на околната 
среда, да увеличат ефективността на транспорта и намалят задръстванията;

3. призовава Комисията и държавите-членки да имат предвид, че ИТС трябва да 
активно да включват местните и регионални органи и заинтересованите страни, 
действащи на територията на ЕС, в процеса на планиране и осъществяване;

4. отправя пожелания за оперативно съгласуване между държавните-членки, така че 
сроковете за изпълнение на мерките по регионалната политика, планирани за 2007 -
2013 г., да са съобразени с постигането на целите, определени в плана за действие;

5. подчертава необходимостта значителната роля, която селските и периферните 
райони могат да играят за постигане на средносрочните и дългосрочните цели на 
плана за действие, да бъдат по-добре определена и използвана;

6. призовава Комисията и държавите-членки да отделят по-голямо внимание на 
регионалните области, които са свързани в по-голяма степен с възможности за 
речен и морски транспорт между различни региони;

7. подчертава значението на междурегионалното, трансграничното и транснационално 
сътрудничество за развитието и прилагането на ИТС и настойчиво призовава 
държавите-членки да осигурят споделяне и обмен на най-добрите практики между 
самите региони, с двойната цел да се постигне трансфер на ноу-хау в областта на 
ИТС и да се избегне вътрешната фрагментация на системата.
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