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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη θετική επίδραση που ασκούν στην αειφόρο ανάπτυξη τα συστήματα 
ευφυών μεταφορών (Ιntelligent Τransport Systems - ITS) ως προς τη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης των περιφερειών, εξασφαλίζοντας όρους αμοιβαίας 
προσβασιμότητας, προάγοντας δραστηριότητες εμπορικού και περιφερειακού εμπορίου, 
αναπτύσσοντας το εσωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απασχόληση που 
προκύπτει από την εφαρμογή συστημάτων ευφυών μεταφορών·

2. θεωρεί ότι τα ITS μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων 
πολιτών και την οδική ασφάλεια, να μειώσουν τις εκπομπές ουσιών που βλάπτουν το 
περιβάλλον, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των μεταφορών και να μειώσουν την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη ότι στη διαδικασία σχεδιασμού 
και υλοποίησης των ΙTS πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές καθώς και οι ενδιαφερόμενες πλευρές που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή 
επικράτεια·

4. επιθυμεί ένα λειτουργικό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, ώστε τα χρονικά σημεία 
παρεμβάσεων της περιφερειακής πολιτικής, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 
2007-2013 να βρίσκονται σε συνοχή με την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 
σχέδιο δράσης·

5. τονίζει την ανάγκη να οριστεί και να αξιολογηθεί καλύτερα ο ουσιαστικός ρόλος που 
μπορούν να παίξουν οι αγροτικές και περιφερειακές περιοχές στην επίτευξη των 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στις περιφέρειες 
που συμμετέχουν έντονα στις δυνατότητες διαπεριφερειακών ποτάμιων και θαλάσσιων 
μεταφορών·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και διακρατικής 
συνεργασίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ITS και προτρέπει τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τη μοιρασιά και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ίδιων 
των περιφερειών με το διπλό στόχο να επιτευχθεί η μεταφορά της γνώσης στον τομέα των 
ITS και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός στο εσωτερικό του συστήματος.
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