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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat een van de doelstellingen van de strategie van Lissabon is dat alle  
bevolkingsgroepen kunnen profiteren van de informatiemaatschappij, met inbegrip 
van personen die zijn achtergesteld wegens hun opleiding, leeftijd, geslacht, 
gehandicapten en personen die in armere gebieden wonen,

B. overwegende dat in de communautaire strategische richtsnoeren voor de economische, 
sociale en territoriale cohesie voor 2007-2013 als prioriteit wordt genoemd: het 
beschikbaar stellen van ICT-infrastructuur, daar waar de markt deze niet tegen een 
redelijke prijs en voldoende kan verschaffen om de vereiste diensten te ontvangen, in 
het bijzonder in afgelegen plattelandsgebieden en in de nieuwe lidstaten,

1. is verheugd over de bereidheid van de Commissie om de digitale kloof tussen de 
steden en het platteland te verkleinen;

2. onderstreept de rol van de ICT voor de toename van de aantrekkingskracht en het 
competitievermogen van de regio's (reorganisatie van productiemethoden, het creëren
van bedrijven, van banen en diensten zoals e-bestuur, e-gezondheid, e-onderwijs, 
e-handel);

3. merkt op dat in afgelegen gebieden de ICT nog nuttiger zijn omdat daarmee afstanden 
overbrugd kunnen worden en contacten tussen gebruikers en diensten, klanten en 
leveranciers, burgers en openbare diensten worden vergemakkelijkt en kosten en tijd 
kunnen worden gespaard;

4. roept op tot de uitvoering van een audit naar de capaciteiten van de bestaande 
netwerken en de regionale behoeften op het gebied van zeer snelle communicatie, om 
de gebreken van de privé-sector en mogelijke synergieën van regionale centra vast te 
stellen en de beste technologische combinatie aan te wenden om bij nieuwe 
investeringen duurzaam te werk te kunnen gaan;

5. acht het zinvol, gezien de specifieke geografische kenmerken en de achterstand van 
sommige gebieden en lidstaten, om rechtstreeks te investeren in de meest recente
technologische innovaties: draadloos, satellieten, online draaggolf, radiotransmissie;

6. onderstreept de noodzaak dat de Europese burgers de ICT beter leren beheersen door 
middel van de financiering van openbare ruimten met multimedia waar zij kunnen 
deelnemen aan collectieve workshops en het vrij toegankelijke materiaal leren 
gebruiken;

7. wenst dat aan de armste en verst van de ICT verwijderde bevolkinsggroepen, zoals 
ouderen, ook een dienst voor persoonlijke bemiddeling wordt aangeboden;
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8. onderstreept het nut van uitwisseling van de beste praktijken ter bevordering van de 
informatiemaatschappij.


