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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază efectul pozitiv pe care îl au sistemele inteligente de transport (ITS) asupra 
dezvoltării durabile în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței economice a regiunilor, 
prin crearea unor condiții de accesibilitate reciprocă, prin intensificarea comerțului local și 
interregional și prin dezvoltarea pieței interne a Uniunii Europene și a ocupării forței de 
muncă în cadrul activităților care depind de punerea în aplicare a sistemelor inteligente de 
transport;

2. consideră că ITS pot îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor europeni și siguranța 
rutieră, pot reduce emisiile nocive și poluarea mediului, pot spori eficiența transporturilor 
și pot reduce congestionarea traficului;

3. invită Comisia și statele membre să ia în considerare faptul că ITS trebuie să implice 
activ, în procesele de planificare și de realizare, autoritățile locale și regionale și părțile 
interesate care operează pe teritoriul european;

4. dorește să se realizeze o coordonare operațională între statele membre, astfel încât 
calendarele pentru punerea în aplicare a măsurilor de politică regională programate pentru 
2007-2013 să fie coerente cu realizarea obiectivelor stabilite în planul de acțiune;

5. subliniază că este necesar să se definească și să se valorifice mai bine rolul semnificativ pe 
care îl pot avea zonele rurale și periferice în realizarea obiectivelor pe termen mediu și 
lung;

6. invită Comisia și statele membre să acorde mai multă importanță zonelor regionale care 
sunt vizate într-o mai mare măsură de oportunitățile de transport fluvial și maritim 
interregional;

7. subliniază importanța cooperării interregionale, transfrontaliere și transnaționale pentru 
dezvoltarea și punerea în aplicare a ITS și solicită statelor membre să împărtășească și să 
facă schimb, de la o regiune la alta, de bune practici, pentru realizarea obiectivului dublu 
de a obține transferul cunoștințelor în cadrul sectorului ITS și de a evita fragmentarea în 
interiorul sistemului.
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