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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че една от целите на стратегията от Лисабон се състои в това, че 
всяка част от населението следва да може да се възползва от информационното 
общество, включително хората в неравностойно положение заради образование, 
възраст, пол, произход, хора с увреждания и хора, които живеят в по-малко 
облагодетелствани зони,

Б. като има предвид, че стратегическите общностни насоки относно икономическото, 
социално и териториално единство за периода 2007-2013 г. цитират като приоритет: 
да се уверим в наличността на инфраструктури за информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ), там където пазарът не успява да ги достави на 
разумна цена и в достатъчно количество, за да се посрещнат необходимите услуги, 
по-специално в изолираните и селски зони и в новите държави-членки,

1. приветства желанието на Комисията да намали цифровата пукнатина между 
градовете и селата;

2. подчертава ролята на ИКТ за подобряване на привлекателността и на 
конкурентноспособността на регионите (реорганизиране на производствените 
методи, създаване на предприятия, на работни места и на услуги като електронно 
правителство, електронно здравеопазване, електронно образование, електронна 
търговия);

3. отбелязва, че в изостаналите зони ИКТ са още по-необходими,тъй като позволяват 
да се преодолеят разстояния чрез подпомагане на взаимоотношенията 
потребители/услуги, клиенти/доставчици, подчинени/публични власти, да се 
намалят разходите и сроковете;

4. приканва да се направи оценка на възможностите на съществуващите мрежи и на 
регионалните нужди за много висок дебит, за да се определи недостига в частния 
сектор и възможните взаимодействия между регионалните полюси на действие и 
използването на оптималната технологична комбинация, за да се действа устойчиво 
при нови инвестиции;

5. счита, че е уместно, предвид на географските особености и изоставането на някои 
територии и области, да се инвестира направо в последните технологични новости: 
безжични, сателити, електрически ток носител за информационни системи, радио 
трансмисии;

6. подчертава необходимостта от подобряване на управлението на ИКТ от 
европейските граждани, като се финансират публичните мултимедийни 
пространства, чрез които те биха могли да участват в колективни работни групи за 
обучение и ползват съоръжението за свободен достъп;
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7. изисква да бъде предложена услуга за лично посредничество на най-отдалечените и 
в неравностойно положение зрители по отношение на ИКТ, като възрастните хора; 

8. подчертава необходимостта от обмен на най-добрите практики за насърчаване на 
информационното общество.
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