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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger den positive indvirkning, som intelligente transportsystemer (Intelligent 
Transport System - ITS) har på den bæredygtige udvikling, idet de forbedrer regionernes 
økonomiske udbytte ved at skabe betingelser med gensidig tilgængelighed, øge de lokale 
og interregionale handelsaktiviteter samt udvikle EU's indre marked og beskæftigelsen i 
forbindelse med de aktiviteter, der afhænger af de intelligente transportsystemers 
implementering;

2. mener, at ITS kan forbedre de europæiske borgeres leveforhold og færdselssikkerheden, 
reducere emissionerne af skadelige stoffer og miljøforureningen, øge 
transporteffektiviteten og mindske trafikpropper;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage i betragtning, at ITS aktivt skal 
inddrage de lokale og regionale myndigheder og de interesserede parter, der arbejder på 
europæisk område, i planlægningsprocessen og i gennemførelsesprocessen;

4. ønsker en operativ koordinering mellem medlemsstaterne, så fristerne for gennemførelsen 
af de regionalpolitiske interventioner, der er planlagt til 2007-2013, er i tråd med 
opnåelsen af de målsætninger, der er fastlagt i handlingsplanen;

5. understreger nødvendigheden af at definere og i højere grad at opprioritere den vigtige 
rolle, som landområderne og randområderne kan spille, når det gælder om at nå 
målsætningerne på mellemlang og lang sigt;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lægge større vægt på de regionale 
områder, der er mest berørt af muligheden for interregional flod- og søtransport;

7. understreger det interregionale, grænseoverskridende og tværnationale samarbejdes 
vigtighed for udviklingen og implementeringen af ITS, og opfordrer medlemsstaterne til 
deling og udveksling af bedste praksis mellem regionerne med det dobbelte formål at opnå 
en videnoverførsel på ITS-området og at undgå en opsplitning inden for systemet. 
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