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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pozitiven učinek, ki ga imajo inteligentni transportni sistemi (Intelligent 
Transport System - ITS) na trajnostni razvoj, saj izboljšujejo gospodarsko uspešnost regij, 
s tem ko določajo pogoje vzajemne dostopnosti, povečujejo lokalno in medregijsko 
trgovinsko dejavnost, razvijajo notranji trg Evropske unije ter zaposlenost, povezano z 
dejavnostmi, ki so odvisne od izvajanja inteligentnih transportnih sistemov;meni, da lahko 
ITS izboljšajo življenjske pogoje evropskih državljanov in varnost na cestah, zmanjšajo 
izpuste škodljivih snovi in onesnaževanje okolja, povečajo učinkovitost prevoza in 
zmanjšajo prometne zastoje;

2. poziva Komisijo in države članice, naj razmislijo o tem, da morajo biti v  proces 
načrtovanja in uresničevanja ITS aktivno vključene lokalne in regionalne oblasti ter 
zainteresirane strani, ki delujejo na evropskem ozemlju;

3. upa, da bodo države članice delovale usklajeno, da bi bili roki za izvajanje dejavnosti 
regionalne politike, načrtovanih za obdobje 2007-2013, usklajeni z doseganjem ciljev, 
opredeljenih v akcijskem načrtu;

4. poudarja, da je treba bolje opredeliti in ovrednotiti pomembno vlogo, ki jo lahko pri 
doseganju srednje- in dolgoročnih ciljev odigrajo podeželska in obrobna območja;

5. poziva Komisijo in države članice, naj dajo večjo težo regionalnim območjem, ki so bolj 
vključene v medregijski rečni in pomorski prevoz; 

6. poudarja pomen medregijskega, čezmejnega in nadnacionalnega sodelovanja za razvoj in 
izvajanje inteligentnih transportnih sistemov ter spodbuja države članice k izmenjavi 
najboljših praks med regijami, da bi po eni strani dosegli prenos znanja na področju ITS, 
po drugi strani pa preprečili drobitev znotraj sistema.


	758723sl.doc

