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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że jednym z celów strategii lizbońskiej jest umożliwienie wszystkim 
grupom populacji czerpania korzyści z osiągnięć społeczeństwa informacyjnego, w tym 
osobom w niekorzystnym położeniu ze względu na wykształcenie, wiek, płeć, 
pochodzenie, osobom niepełnosprawnym oraz mieszkającym w najmniej 
uprzywilejowanych regionach,

B. mając na uwadze, że strategiczne wytyczne Wspólnoty w zakresie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013 jako priorytety podają  
zapewnienie dostępności infrastruktur ITC w miejscach, gdzie rynek nie dostarcza ich po 
rozsądnych cenach i w wystarczającej ilości dla stworzenia pożądanych usług, w 
szczególności w regionach odizolowanych i w obszarach wiejskich oraz w nowych 
państwach członkowskich,

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji zmniejszenia różnic ilościowych pomiędzy 
miastami a wsiami;

2. podkreśla znaczenie ITC dla poprawy atrakcyjności i konkurencyjności regionalnej 
(reorganizacja metod produkcji, tworzenie przedsiębiorstw, miejsc pracy oraz usług, 
takich jak elektroniczne portale – e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja i e-handel);

3. podkreśla, że technologie ITC są szczególnie przydatne dla obszarów oddalonych, 
ponieważ pozwalają na przełamanie odległości poprzez ułatwianie kontaktów między 
użytkownikami i usługodawcami, klientami i dostawcami, obywatelami i władzami 
publicznymi oraz na zmniejszenie kosztów i okresu oczekiwania;

4. wzywa do dokonania przeglądu mocy istniejących sieci oraz potrzeb regionalnych w 
zakresie szybkich sieci, aby zidentyfikować braki w sektorze prywatnym oraz możliwą 
synergię regionalnych ośrodków aktywności przedsiębiorczej i wykorzystać optymalne 
połączenie różnych technologii zapewniając trwałość nowych inwestycji;   

5. ze względu na warunki geograficzne oraz opóźnienie pewnych regionów i państw 
członkowskich uważa, że należy inwestować bezpośrednio w ostanie innowacje 
technologiczne; technologie bezprzewodowe, połączenia satelitarne, technologię PLC, 
radiotransmisję;

6. podkreśla konieczność poprawy umiejętności posługiwania się ITC przez obywateli 
Europy poprzez finansowanie multimedialnych przestrzeni publicznych, gdzie będą oni 
mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych nauce obsługi i bezpłatnie korzystać ze 
sprzętu;

7. wzywa do zaproponowania osobom w najniekorzystniejszym położeniu oraz nieznającym 
technologii ITC, jak osoby w starszym wieku, szkoleń indywidualnych;
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8. podkreśla znaczenie wymiany najlepszych praktyk w zakresie propagowania 
społeczeństwa informacyjnego.


