
PA\758723HU.doc PE416.672v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2008/2216(INI)

18.12.2008

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó cselekvési tervről
(2008/2216(INI))

Előadó: Giovanni Robusti



PE416.672v01-00 2/3 PA\758723HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\758723HU.doc 3/3 PE416.672v01-00

HU

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza azt a pozitív hatást, amelyet az intelligens közlekedési rendszerek 
(Intelligent Transport System, ITS) a fenntartható fejlődésre gyakorolnak azáltal, hogy a 
kölcsönös hozzáférhetőséggel kapcsolatos feltételek megállapítása, a helyi és régióközi 
kereskedelem fokozása, valamint az Európai Uniós belső piacának és az intelligens 
közlekedési rendszerek végrehajtásából eredő tevékenységekkel kapcsolatos 
foglalkoztatásnak a fejlesztésével javítják a régiók gazdasági teljesítményét;

2. úgy véli, hogy az ITS-ek javíthatják az európai polgárok életkörülményeit, javíthatják az 
útbiztonságot, csökkenthetik a káros kibocsátásokat és a környezetszennyezést, növelhetik 
a közlekedési hatékonyságot és csökkenthetik a forgalmi torlódást;

3. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák szem előtt azt, hogy az ITS-ekkel 
kapcsolatban a tervezési folyamatba és a végrehajtási folyamatba aktívan be kell vonni a 
helyi és regionális hatóságokat és az európai területen működő érdekelt feleket;

4. felhív a tagállamok közötti operatív együttműködésre, hogy a 2007–2013 közötti 
időszakra tervezett regionális politikai intézkedések végrehajtásával kapcsolatos 
menetrend összhangban legyen a cselekvési tervben megállapított célkitűzések elérésével;

5. rámutat arra, hogy a vidéki és külső területek jelentős szerepet játszhatnak a még 
meghatározandó és jobban kiaknázandó közép- és hosszú távú célkitűzések elérésében;

6. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt azokra a 
regionális területekre, amelyek nagyobb szerephez jutnak a régióközi belvízi és tengeri 
közlekedéssel kapcsolatos lehetőségek tekintetében;

7. hangsúlyozza a régióközi, határokon átnyúló és transznacionális együttműködés 
jelentőségét az ITS-ek kifejlesztésében és végrehajtásában, továbbá sürgeti a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a legjobb gyakorlatoknak a régiók közötti megosztását és 
cseréjét, egyfelől az ITS-ekkel kapcsolatos know-how átadásának biztosítása, másfelől a 
rendszeren belüli fragmentáltság elkerülése céljából.
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