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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat intelligente vervoerssystemen (Intelligent Transport Systems ofte wel 
ITS) een positieve invloed op de duurzame ontwikkeling uitoefenen middels verbetering 
van de economische slagkracht van de regio's door de voorwaarden voor onderlinge 
bereikbaarheid te scheppen, de economische bedrijvigheid op plaatselijke en 
interregionale schaal te bevorderen, de interne markt van de Europese Unie verder te 
ontwikkelen en de werkgelegenheid te bevorderen die verband houdt met de realisering 
van de intelligente vervoerssystemen;

2. is van oordeel dat ITS tot verbetering van de levensomstandigheden van de Europese 
burgers en verhoging van de verkeersveiligheid kunnen leiden, alsook tot terugdringing 
van de uitstoot van schadelijke stoffen en milieuverontreiniging, verhoging van de 
efficiëntie van het vervoer en vermindering van de verkeerscongestie;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten rekening te houden met de noodzaak dat de lagere 
overheden en andere belanghebbenden in het Europese veld actief bij planning en 
uitvoering van de ITS betrokken worden;

4. dringt aan op coördinatie op operationeel vlak tussen de lidstaten omwille van de 
coherentie tussen het tijdschema voor de uitvoering van de voor de periode 2007-2013 
geplande beleidsmaatregelen op regionaal gebied en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het actieplan;

5. beklemtoont dat de belangrijke rol die platteland en afgelegen streken bij het 
verwezenlijken van de middellange- en langetermijndoelstellingen kunnen spelen beter 
omschreven en benut moet worden;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer gewicht toe te kennen aan de regio's die de 
grootste kansen bieden op het gebied van interregionaal vervoer via zee- en binnenvaart;

7. wijst op het belang van interregionale, grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking voor de ontwikkeling en realisering van de ITS en dringt bij de lidstaten 
aan op uitwisseling, mede tussen de regio's onderling, van best practices, met als 
tweeledig doel kennisoverdracht op het gebied van ITS en voorkoming van versnippering 
binnen het systeem.
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