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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi 
energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât unul dintre obiectivele Strategiei de la Lisabona stabileşte ca fiecare segment al 
populaţiei să poată beneficia de societatea informaţiei, inclusiv persoanele dezavantajate 
pe motiv de educaţie, vârstă, sex, origine, persoanele cu handicap şi persoanele care 
locuiesc în zonele defavorizate;

B. întrucât orientările strategice comunitare în materie de coeziune economică, socială şi 
teritorială pentru 2007-2013 menţionează ca prioritate: garantarea disponibilităţii 
infrastructurilor TIC acolo unde piaţa nu reuşeşte să le furnizeze la un cost rezonabil şi 
într-o măsură suficientă pentru a veni în întâmpinarea serviciilor cerute, în special în 
zonele izolate şi rurale şi în noile state membre,

1. salută intenţia Comisiei de a reduce diferenţa numerică dintre oraşe şi sate;

2. subliniază rolul pe care îl au mijloacele TIC în ameliorarea atractivităţii şi competitivităţii 
regiunilor (reorganizarea metodelor de producţie, crearea de întreprinderi, locuri de muncă 
şi servicii, cum ar fi e-guvernare, e-sănătate, e-educaţie, comerţ electronic);

3. remarcă faptul că în zonele greu accesibile, mijloacele TIC sunt şi mai utile, deoarece 
acestea permit înlăturarea distanţelor, facilitând relaţiile consumatori/servicii, 
clienţi/furnizori, alegători/puteri publice, precum şi reducerea costurilor şi a termenelor;

4. solicită realizarea unui audit al capacităţilor reţelelor existente şi al nevoilor regionale în 
materie de internet de mare viteză, cu scopul de a identifica toate carenţele din sectorul 
privat şi sinergiile potenţiale dintre polii regionali de activitate şi de a utiliza combinaţia 
tehnologică optimă pentru a acţiona în mod durabil în timpul noilor investiţii;

5. consideră că, având în vedere specificităţile geografice şi întârzierea anumitor teritorii şi 
state membre, este necesar să se investească direct în ultimele inovaţii tehnologice: fără 
fir, sateliţi, curent purtător prin linie, transmisii radio;

6. subliniază nevoia de a ameliora folosirea mijloacelor TIC de către cetăţenii europeni, prin 
finanţarea de spaţii publice multimedia în care aceştia ar putea să participe la ateliere 
colective de învăţare şi să utilizeze materialul cu acces gratuit;

7. solicită ca un serviciu de mediere individuală să fie propus, de asemenea, publicului celui 
mai defavorizat şi îndepărtat de mijloacele TIC, cum ar fi persoanele în vârstă;

8. subliniază utilitatea schimbului celor mai bune practici de promovare a societăţii 
informaţiei.
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