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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že jedním z cílů Lisabonské strategie je, aby každá část obyvatelstva 
mohla využívat informační společnosti, včetně osob znevýhodněných z důvodu vzdělání, 
věku, pohlaví, původu, handicapovaných osob a osob žijících v nejvíce znevýhodněných 
oblastech,

B. vzhledem k tomu, že strategické směřování Společenství v oblasti ekonomické, sociální a 
územní soudržnosti na období 2007–2013 uvádí jako prioritu: ujistit se, že jsou k dispozici 
infrastruktury informační a komunikační technologie tam, kde je trh nedokáže poskytnout 
za odpovídající náklady a v dostatečném množství pro poskytnutí požadovaných služeb, 
zejména v izolovaných a venkovských oblastech a v nových členských státech,

1. vítá vůli Komise omezit zaostávání v oblasti digitalizace mezi městy a venkovem;

2. zdůrazňuje úlohu informačních a komunikačních technologií pro zlepšení atraktivity a 
konkurenceschopnosti regionů (reorganizace metod produkce, vytváření podniků, 
pracovních míst a služeb, jako jsou elektronická správa, elektronické zdravotnictví, 
elektronické školství a elektronický obchod);

3. připomíná, že ve vzdálenějších oblastech jsou informační a komunikační technologie ještě 
užitečnější, neboť umožňují překonat vzdálenost a usnadňují vztahy mezi uživateli a 
službami, zákazníky a dodavateli, návštěvníky a veřejnými orgány s tím, že se snižují 
náklady a zkracují lhůty;

4. vyzývá k provedení auditu kapacit exitujících sítí a regionálních potřeb, pokud jde 
o vysokorychlostní internet, s cílem identifikovat nedostatky soukromého sektoru a 
potenciální spolupráci mezi regionálními aktivními póly, a využít optimální 
technologickou kombinaci pro udržitelné působení při novém investování;

5. považuje za závažné, vzhledem ke geografickým specifikům a ke zpoždění některých 
území a členských států, investovat přímo do posledních technologických inovací 
v oblastech: bezdrátová technologie, satelity, nosná frekvence po drátě, rádiový přenos;

6. zdůrazňuje nezbytnost zlepšit ovládání informačních a komunikačních technologií 
evropskými občany prostřednictvím financování multimediálních veřejných prostorů, kde 
se budou moci účastnit kolektivních vzdělávacích workshopů a využívat vybavení
s volným přístupem;

7. žádá, aby nejvíce znevýhodněné veřejnosti vzdálené od informačních a komunikačních 
technologií, například starším občanům, byla také nabídnuta služba individuálního 
zprostředkování;

8. zdůrazňuje užitečnost výměny osvědčených postupů z prosazování informační 
společnosti.
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