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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus :

A. tā kā viens no Lisabonas stratēģijas mērķiem ir, lai jebkura iedzīvotāju grupa, neskatoties 
uz izglītību, vecumu, dzimumu, izcelsmi, invaliditāti un dzīves vietu, varētu gūt labumu
no informācijas sabiedrības,.

B. tā kā Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes par ekonomikas, sociālo un teritoriālo 
kohēziju 2007.-2013. gadam, atzīmētas kā prioritāras : pārliecināties, ka IKT 
infrastruktūras ir pieejamas tur, kur tirgus nevar tās nodrošināt par pieņemamu un 
pietiekamu cenu nepieciešamo pakalpojumu veikšanai, it sevišķi izolētās teritorijās, lauku 
apgabalos un jaunajās dalībvalstīs.

1. atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi samazināt atšķirības starp pilsētām un laukiem digitālā 
nodrošinājuma ziņā;

2. uzsver IKT lomu reģionu konkurētspējas un piesaistīšanas spēju uzlabošanā (ražošanas 
metožu reorganizācija, uzņēmumu dibināšana, darba vietu un tādu pakalpojumu kā e-
valdība, e-veselība, e-izglītība, e-tirdzniecība izveidošana);

3. atzīmē, ka attālos apgabalos IKT ir daudz lietderīgākas, jo tās ļauj samazināt attālumus, 
veicinot patērētāju/pakalpojumu, pircēju/ražotāju, administrācijai pakļautu personu/valsts 
varas iestāžu attiecības, samazināt izmaksas un termiņus;

4. aicina veikt pašreizējo tīklu kapacitātes auditu un noteikt vai reģionam nepieciešams ļoti 
ātrdarbīgs internets, tādējādi konstatējot privātā sektora trūkumus un iespējamo sinerģiju
starp reģionālajiem centriem un nosakot optimālas tehnoloģiju kombinācijas, kas ilglaicīgi
ļautu izmantot jaunās investīcijas.

5. uzskata, ka, ņemot vērā ģeogrāfisko specifikāciju un dažu teritoriju un dalībvalstu 
atpalicību, ir vērts ieguldīt tieši pēdējos tehnoloģiju sasniegumos: bezvada, satelīta, 
nesējstrāvas līnijas, radio pārraides;

6. uzsver nepieciešamību apmācīt Eiropas pilsoņus darboties ar IKT, finansējot sabiedriskas 
plašsaziņas līdzekļu izmantošanas vietas, kurās cilvēki varētu piedalīties kopīgā grupas 
apmācībā un izmantot brīvi pieejamu aprīkojumu.

7. lūdz, lai individuālas starpniecības pakalpojums tiktu piedāvāts arī cilvēkiem nelabvēlīgos 
apstākļos un tiem, kuriem nav pieejamas IKT, piemēram, veciem cilvēkiem.

8. uzsver, ka nepieciešama pieredzes apmaiņa, lai veicinātu informācijas sabiedrības 
veidošanos.
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