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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar den positiva inverkan som intelligenta transportsystem 
(Intelligent Transport System – ITS) har på en hållbar utveckling eftersom de ökar 
regionernas ekonomiska avkastning genom att skapa villkor för ömsesidig tillgänglighet, 
ökar den lokala och interregionala handeln och utvecklar Europeiska unionens interna 
marknad och den sysselsättning som är kopplad till aktiviteter som är beroende av 
genomförandet av intelligenta transportsystem.

2. Europaparlamentet anser att ITS kan förbättra de europeiska medborgarnas levnadsvillkor 
och trafiksäkerheten, minska utsläppen av skadliga ämnen och luftförorening, höja 
transporteffektiviteten och minska trafikstockningarna.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta hänsyn till att ITS 
aktivt måste involvera lokala och regionala myndigheter samt intresserade parter som är 
verksamma på europeiskt territorium i planerings- och genomförandeprocessen.

4. Europaparlamentet önskar en operativ samordning mellan medlemsstaterna för att 
tidsfristerna för regionalpolitikens planerade stödåtgärder för 2007-2013 ska vara
förenliga med förverkligandet av de mål som definierats i handlingsplanen.

5. Europaparlamentet betonar behovet av att bättre definiera och värdera den betydande roll 
som landsbygden och randområdena kan ha när det gäller att förverkliga målen på 
medellång och lång sikt.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lägga större vikt vid 
de landsbygdsområden som i störst utsträckning omfattas av möjligheterna till 
interregionala flod- och havstransporter.

7. Europaparlamentet understryker vikten av ett interregionalt, gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete för utvecklingen och genomförandet av ITS, och uppmanar 
medlemsstaterna att dela med sig och utbyta bästa praxis mellan regionerna med den 
dubbla målsättningen att överföra kunnande inom ITS och undvika intern splittring inom 
systemet.
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