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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. atsižvelgdamas į tai, kad vienas iš Lisabonos strategijos tikslų yra pasiekti, kad kiekviena 
visuomenės dalis, taip pat ir asmenys, kurie turi nepatogumų, susijusių su išsilavinimu, 
amžiumi, lytimi, kilme, neįgalūs asmenys ir asmenys, gyvenantys labiausiai nepalankiose 
teritorijose, galėtų turėti naudos iš informacinės visuomenės;

B. atsižvelgdamas į tai, kad pagal Bendrijos 2007–2013 m. ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos strategijos kryptis pirmiausia siekiama užtikrinti informacijos ir 
komunikacijų technologijų (IKT) infrastruktūrų prieigą ten, kur rinka negali jos sukurti ir 
vidutiniškomis sąnaudomis pakankamai užtikrinti reikalingų paslaugų teikimo, ypač 
atskirtose ir kaimo teritorijose bei naujose valstybėse narėse,

1. džiaugiasi Komisijos ketinimu sumažinti skaitmeninį atotrūkį tarp miesto ir kaimo;

2. pabrėžia IKT vaidmenį didinant regionų patrauklumą ir konkurencingumą (produkcijos 
metodų pertvarkymas, įmonių, darbo vietų ir elektroninių, pvz., vyriausybės, sveikatos, 
švietimo, prekybos, paslaugų kūrimas);

3. atkreipia dėmesį į tai, kad nutolusiose teritorijose IKT yra dar naudingesnės, kadangi jos 
padeda įveikti atstumą ir palengvina vartotojų ir paslaugų teikėjų, klientų ir tiekėjų, 
administruojamų objektų ir viešosios valdžios santykius, padeda mažinti sąnaudas ir 
trumpinti terminus;

4. siekdamas nustatyti privačiojo sektoriaus trūkumus ir galimą sąveiką tarp regioninių 
veiklos centrų bei naudoti geriausią technologijų derinį siekiant tvariai skirti naujas 
investicijas, skatina atlikti esamų tinklų ir labai didelės spartos ryšio poreikių regionuose 
auditą;

5. mano, kad, atsižvelgiant į geografinę specifiką ir kai kurių teritorijų ir valstybių narių 
atsilikimą, svarbu tiesiogiai investuoti į naujausias technologijos naujoves: belaidį ryšį, 
palydovus, duomenų perdavimą naudojant elektros laidus, radijo transliacijas;

6. pabrėžia būtinybę pagerinti Europos piliečių IKT naudojimo įgūdžius finansuojant viešųjų 
daugialypės terpės įstaigų įrengimą, kur jie galėtų dalyvauti bendruose mokymuose ir 
nemokamai naudotis įranga;

7. prašo teikti individualias tarpininkavimo paslaugas daugiausiai sunkumų turintiems ir 
labiausiai nuo IKT nutolusiems asmenims, pvz., vyresniojo amžiaus žmonėms;

8. pabrėžia keitimosi pažangiąja patirtimi skatinant informacijos visuomenę naudą.
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