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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že inteligentní dopravní systémy (Intelligent Transport Systems – ITS) mají 
pozitivní dopad na udržitelný rozvoj a zlepšují ekonomickou výkonnost regionů tím, že 
vytvářejí podmínky pro vzájemnou přístupnost, podporují místní a meziregionální obchod, 
rozvíjejí vnitřní trh Evropské unie a vytvářejí pracovní příležitosti v oborech souvisejících 
se zaváděním inteligentních dopravních systémů; 

2. domnívá se, že ITS mohou zlepšit životní podmínky evropských občanů a bezpečnost 
silničního provozu, snížit emise škodlivých látek a znečištění životního prostředí, zvýšit 
účinnost dopravy a snížit její přetížení;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby braly v úvahu, že ITS by měly do procesu plánování 
a realizace aktivně zapojit místní a regionální orgány a zúčastněné strany, které působí 
na území EU; 

4. vyjadřuje přání, aby členské státy své činnosti operativně koordinovaly, aby lhůty 
pro provádění opatření regionální politiky plánovaných na období 2007–2013 odpovídaly 
lhůtám pro plnění cílů stanovených akčním plánem; 

5. poukazuje na potřebu lépe definovat a  zhodnotit význam úlohy, kterou při uskutečňování 
střednědobých a dlouhodobých cílů mohou hrát venkovské a odlehlé oblasti;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby přikládaly větší význam regionálním oblastem, které 
velkou měrou přispívají k vytváření příležitostí pro meziregionální říční a námořní 
dopravu; 

7. zdůrazňuje význam meziregionální, přeshraniční a nadnárodní spolupráce při rozvoji 
a zavádění ITS a naléhavě žádá členské státy, aby zajistily sdílení a výměnu osvědčených 
postupů mezi těmito regiony, aby došlo k předávání znalostí v oblasti ITS a zároveň 
nedocházelo k fragmentaci uvnitř systému. 


	758723cs.doc

