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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že inteligentné dopravné systémy (ITS) majú pozitívny vplyv na trvalo 
udržateľný rozvoj, lebo zlepšujú hospodársku výkonnosť regiónov tým, že určujú 
podmienky pre vzájomnú prístupnosť, zvyšujú úroveň miestneho a medziregionálneho 
obchodu a rozvíjajú vnútorný trh Európskej únie a zamestnanosť súvisiacu s realizáciou 
inteligentných dopravných systémov;

2. domnieva sa, že ITS môžu zlepšiť životné podmienky občanov Európy a bezpečnosť 
na cestách, znížiť emisie škodlivých látok a znečistenie životného prostredia, zvýšiť 
výkonnosť dopravy a obmedziť jej preťaženie ;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby mali na pamäti, že do procesu plánovania a realizácie 
ITS sa musia aktívne zapájať miestne a regionálne orgány a zainteresované strany, ktoré 
pôsobia na európskom území;

4. privítal by účinnú koordináciu medzi členskými štátmi, aby bol časový rozvrh 
vykonávania opatrení regionálnej politiky naplánovaných na obdobie 2007 – 2013 
v súlade s dosiahnutím cieľov stanovených v akčnom pláne;

5. poukazuje na to, že treba lepšie definovať a využiť dôležitú úlohu, ktorú môžu vidiecke 
a odľahlé oblasti zohrávať pri plnení strednodobých a dlhodobých cieľov;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pripisovali väčší význam tým regionálnym 
oblastiam, ktoré sa vo väčšej miere zapájajú do príležitostí pre medziregionálnu riečnu 
a námornú dopravu;

7. zdôrazňuje význam medziregionálnej, cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce pri 
vytváraní a realizácii ITS a nalieha na členské štáty, aby zabezpečili výmenu osvedčených 
postupov medzi regiónmi, čím sa zaručí transfer znalostí o ITS a zároveň sa zabráni 
vnútornej fragmentácii systému.
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