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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla pozytywny wpływ inteligentnych systemów transportowych (ang. Intelligent 
Transport System - ITS) wywierany na zrównoważony rozwój w zakresie podnoszenia 
wydajności gospodarczej regionów poprzez określanie warunków wzajemnego dostępu, 
rozszerzanie zakresu działalności handlu lokalnego i międzyregionalnego, rozwijanie 
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i zwiększanie poziomu zatrudnienia związanego 
z poszczególnymi rodzajami działalności uzależnionymi od wprowadzenia inteligentnych 
systemów transportowych;

2. uważa, że ITS mogą poprawić warunki życia obywateli europejskich, zwiększyć 
bezpieczeństwo na drogach, ograniczyć emisje substancji szkodliwych i zanieczyszczenie 
środowiska, podnieść skuteczność środków transportu i zmniejszyć natężenie ruchu;

3. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o wzięcie pod uwagę faktu, iż ITS 
muszą aktywnie włączyć się w procesy planowania i realizacji prowadzone przez władze 
lokalne, regionalne i zainteresowane strony działające na terytorium europejskim;

4. pragnie, by dokonano koordynacji operacyjnej między państwami członkowskimi, tak aby 
terminy przeprowadzenia działań zapisanych w ramach polityki regionalnej 
i zaprogramowanych na lata 2007-2013 były spójne z realizacją celów określonych 
w planie działania;

5. wskazuje na konieczność określenia i większego docenienia znaczącej roli, jaką mogą 
odegrać obszary wiejskie i peryferyjne dla osiągnięcia celów średnio-
i długoterminowych;

6. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o nadanie większego znaczenia 
regionom stwarzającym warunki dla międzyregionalnego transportu rzecznego 
i morskiego;

7. podkreśla znaczenie współpracy międzyregionalnej, transgranicznej i ponadnarodowej na 
rzecz rozwijania i wprowadzania ITS i wzywa państwa członkowskie do wymiany 
najlepszych praktyk między regionami w podwójnym celu osiągnięcia transferu wiedzy 
w sektorze ITS i uniknięcia rozproszenia wewnątrz systemu.
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