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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni li ser jadotta:

A. billi wieħed mill-objettivi ta' l-Istrateġija ta' Liżbona huwa li kull grupp tal-popolazzjoni 
jkun jista' jibbenefika mis-soċjetà ta' l-informazzjoni, inklużi l-persuni żvantaġġati 
minħabba raġunijiet ta' edukazzjoni, età, ġeneru, oriġini, persuni b'diżabilità u persuni li 
jgħixu fiz-zoni l-inqas vantaġġati;

B. billi l-linji gwida strateġiċi Komunitarji rigward il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali għall-2007-2013 isemmu fost il-prijoritajiet: li tkun żgurata d-disponibilità ta' l-
infrastrutturi ta' l-ICT hemm fejn is-suq ma jasalx biex jipprovdihom bi prezz raġonevoli u 
f'numru kbir biżżejjed biex jakkomodaw is-servizzi mitluba, b'mod partikulari fiz-zoni 
iżolati u rurali u fl-Istati Membri l-ġodda,

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tnaqqas id-divarju diġitali bejn il-bliet 
u l-kampanja;

2. Jenfasizza l-irwol ta' l-ICT biex ir-reġjuni jsiru aktar attrenti u kompetittivi (ir-
rijorganizzazzjoni tal-metodi ta' produzzjoni, il-ħolqien ta' intrapriżi, ta' impjiegi u ta' 
servizzi bħall-gvern elettroniku, is-saħħa elettronika, l-edukazzjoni elettronika, il-
kummerċ elettroniku);

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-punt li fiz-zoni iżolati, l-ICTs huma aktar utli minħabba li 
jipperemettu li wieħed jeħles mill-problema tad-distanza billi jiffaċilitaw ir-relazzjonijiet 
bejn utenti/servizzi, klijenti/fornituri, amministraturi/awtoritajiet pubbliċi, u li jnaqqsu l-
ispejjeż u l-ħinijiet;

4. Jistieden biex issir verifika tal-kapaċitajiet tan-netwerks eżistenti u tal-bżonnijiet reġjonali 
f'termini ta' HDSL sabiex ikunu identifikati n-nuqqasijiet fis-settur privat u s-sinerġiji 
potenzjali bejn il-poli reġjonali ta' attività u biex tintuża l-aħjar kombinazzjoni teknoloġika 
għall-attività sostenibbli meta jsiru investimenti ġodda; 

5. Iqis li hu xieraq, fid-dawl ta' ċirkustanzi geografiċi partikulari u ta' kemm qegħdin lura 
ċerti territorji u Stati Membri, li jsir investiment dirett fl-iktar innovazzjonijiet teknoloġiċi 
reċenti: jiġifieri ta' bla fil, tas-satellita, ta' trasferiment ta' dejta mill-kejbils ta' l-elettriku, 
ta' trażmissjonijiet tar-radju;

6. Jenfasizza l-bżonn li jkun hemm titjib fl-għarfien dwar l-ICTs min-naħa taċ-ċittadini 
Ewropej billi jkunu ffinanzjati spazji multimedjali pubbliċi li fihom huma jkunu jistgħu 
jipparteċipaw f'laqgħat kollettivi ta' tagħlim u jużaw il-materjal mingħajr ħlas;

7. Jitlob li jkun propost ukoll servizz ta' medjazzjoni individwali lill-pubbliku l-aktar 
żvantaġġat u mbiegħed mill-ICT bħall-persuni anzjani;

8. Jenfasizza l-importanza ta' skambju ta' l-aħjar prattiki għall-promozzjoni tas-soċjetà ta' l-
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informazzjoni.


