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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι να 
μπορεί κάθε τμήμα του πληθυσμού να επωφελείται από την κοινωνία της πληροφορίας, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που μειονεκτούν λόγω εκπαίδευσης, ηλικίας, 
φύλου ή καταγωγής, καθώς και των προσώπων με αναπηρίες και των προσώπων που ζουν 
στις λιγότερο ευνοημένες ζώνες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοτικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί 2007-2013 στον 
τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής θέτουν ως προτεραιότητα το να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των υποδομών των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) εκεί όπου η αγορά δεν μπορεί να τις προσφέρει σε λογικό κόστος και 
σε επαρκή αριθμό ώστε να φιλοξενηθούν οι απαιτούμενες υπηρεσίες, ειδικότερα δε στις 
απομακρυσμένες και αγροτικές ζώνες και στα νέα κράτη μέλη,

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βούληση της Επιτροπής να μειώσει το ψηφιακό 
χάσμα μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου·

2. τονίζει το ρόλο των ΤΠΕ στη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας των 
περιφερειών (αναδιοργάνωση των μεθόδων παραγωγής, δημιουργία επιχειρήσεων, 
θέσεων εργασίας και υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική 
υγεία, η ηλεκτρονική εκπαίδευση και το ηλεκτρονικό εμπόριο)·

3. διαπιστώνει ότι στις απομακρυσμένες ζώνες οι ΤΠΕ είναι ακόμη πιο χρήσιμες δεδομένου 
ότι καθιστούν δυνατή την κατάργηση των αποστάσεων, διευκολύνοντας τις σχέσεις 
χρηστών/υπηρεσιών, πελατών/προμηθευτών, πολιτών/δημοσίων αρχών, και τη μείωση 
του κόστους και των καθυστερήσεων·

4. ζητεί την πραγματοποίηση ελέγχου των ικανοτήτων των υπαρχόντων δικτύων και των 
περιφερειακών αναγκών σε υψίρρυθμες ψηφιακές συνδρομητικές γραμμές, προκειμένου 
να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες του ιδιωτικού τομέα και οι δυνητικές συνέργειες μεταξύ 
των περιφερειακών πόλων δραστηριότητας και να χρησιμοποιηθεί ο βέλτιστος 
τεχνολογικός συνδυασμός ώστε να υπάρχει αειφόρος δράση κατά την πραγματοποίηση 
νέων επενδύσεων·

5. θεωρεί σκόπιμο, λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και της καθυστέρησης 
ορισμένων εδαφών και κρατών μελών, να γίνονται άμεσες επενδύσεις στις νέες 
τεχνολογικές καινοτομίες: ασύρματη επικοινωνία, δορυφόροι, φερέσυχνες on line 
επικοινωνίες, ραδιομετάδοση·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η γνώση των ΤΠΕ από τους ευρωπαίους πολίτες 
με τη χρηματοδότηση δημοσίων χώρων με πολυμέσα, στα οποία θα μπορούν να 
συμμετέχουν σε συλλογικά εργαστήρια εκμάθησης και να χρησιμοποιούν το υλικό με 
ελεύθερη πρόσβαση·
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7. ζητεί να παρέχεται επίσης μια υπηρεσία ατομικής διαμεσολάβησης για τα λιγότερο 
ευνοημένα και τα περισσότερο απομακρυσμένα από τις ΤΠΕ πρόσωπα, όπως οι 
ηλικιωμένοι·

8. υπογραμμίζει τη χρησιμότητα της ανταλλαγής των καλών πρακτικών προώθησης της 
κοινωνίας της πληροφορίας.
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