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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a lisszaboni stratégia célkitűzései között szerepel, hogy a lakosság valamennyi tagja 
élvezhesse az információs társadalom előnyeit, beleértve az iskolázottságuk, életkoruk, 
nemük, származásuk miatt hátrányos helyzetben lévő embereket, a fogyatékkal élőket és a 
hátrányos helyzetű régiókban élőket is,

B. mivel a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra vonatkozó, 2007–2013 közötti 
közösségi stratégiai útmutatója a prioritások között említi az információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) rendelkezésre állásának biztosítását olyan területek 
esetében is, ahová a piac nem képes azt megfelelő áron eljuttatni, különösen az elzárt és 
vidéki területek és az új tagországok tekintetében,

1. üdvözli a Bizottságnak a városi és a vidéki területek közötti digitális szakadék 
csökkentésére irányuló szándékát;

2. hangsúlyozza az információs és kommunikációs technológiák (IKT) szerepét a régiók 
vonzerejének és versenyképességének javítása terén (a termelési módszerek átalakítása, 
vállalkozások, munkahelyek és olyan szolgáltatások létrehozása, mint az e-kormányzás, e-
egészségügy, e-oktatás e-kereskedelem);

3. megállapítja, hogy a félreeső területeken az információs és kommunikációs technológiák 
(IKT) még hasznosabbak, mivel lehetővé teszik a távolság semlegesítését a fogyasztók és 
szolgáltatók, ügyfelek és szállítók, polgárok és hatóságok közötti kapcsolattartás 
megkönnyítésével, valamint lehetővé teszik a költségek és a határidők csökkentését;

4. felhív a meglévő hálózatok kapacitásának és a nagysebességű adatátvitel iránti igény 
felmérésére annak érdekében, hogy meghatározzák a magánszféra hiányterületeit és a
regionális cselekvési pontok összevonásának lehetőségeit, illetve hogy az új befektetések 
alkalmával az optimális technológiai összeállítást használják a fenntartható tevékenység 
érdekében;

5. úgy véli, hogy bizonyos területek és tagállamok földrajzi sajátosságainak és 
elmaradottságának tükrében helyénvaló közvetlenül a legújabb technológiai újdonságokba 
befektetni, mint a vezeték nélküli, műholdas, villamos energia és rádió átvitel;

6. hangsúlyozza az európai polgárok információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
terén meglévő ismereteik javításának szükségességét olyan nyilvános multimédiás helyek 
finanszírozásával, ahol rész vehetnének a kollektív tanuló fórumokon és szabadon 
használhatnák a felszereléseket;

7. felhív az információs és kommunikációs technológiáktól (IKT) leginkább elzárt hátrányos 
helyzetű lakosság – mint például az idősek – számára nyújtandó egyéni közvetítői 
szolgáltatás szükségességére; 
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8. hangsúlyozza az információs társadalom előmozdítására irányuló legjobb gyakorlatok 
megosztásának hasznosságát.


