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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže jedným z cieľov Lisabonskej stratégie je, aby každá skupina obyvateľstva mohla 
využívať služby informačnej spoločnosti, vrátane osôb znevýhodnených z dôvodu 
vzdelania, veku, pohlavia, pôvodu, postihnutých osôb a osôb žijúcich v najviac 
znevýhodnených oblastiach,

B.  keďže podľa strategických usmernení Spoločenstva v oblasti hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti na roky 2007 – 2013 sa má v prvom rade zabezpečiť dostupnosť 
infraštruktúry IKT v prípadoch, kedy ju trh nedokáže poskytnúť za prijateľnú cenu a v 
takej miere, aby uspokojil dopyt po službách, najmä v izolovaných a vidieckych 
oblastiach a v nových členských štátoch,

1. víta úmysel Komisie zmenšiť „digitálnu priepasť“ medzi mestom a vidiekom;  

2. zdôrazňuje úlohu IKT pri zvyšovaní atraktívnosti a konkurencieschopnosti regiónov 
(reorganizácia výrobných postupov, vytváranie podnikov, pracovných miest a služieb ako 
informatizácia verejnej správy (e-government), zdravotníctva (e-health), vzdelávania (e-
education), obchodu (e-commerce));

3. upozorňuje, že v odľahlých oblastiach sú IKT ešte užitočnejšie, pretože umožňujú znížiť 
náklady, skrátiť lehoty a prekonať vzdialenosť tým, že uľahčujú vzťahy medzi 
používateľmi a službami, zákazníkmi a dodávateľmi, občanmi a verejnými orgánmi; 

4. vyzýva na uskutočnenie auditu kapacít existujúcich sietí a regionálnych potrieb v 
súvislosti s vysokorýchlostným pripojením s cieľom zistiť nedostatky v súkromnom 
sektore a možné synergie medzi regionálnymi priemyselnými centrami a využiť optimálnu 
technologickú kombináciu, na ktorú by bolo možné nadviazať pri nových investíciách;

5. považuje za vhodné, vzhľadom na geografické špecifiká a zaostalosť niektorých území a 
členských štátov, investovať priamo do najnovších technologických inovácií: bezdrôtové 
technológie, satelity, sieťové technológie, rádiové prenosy;

6. zdôrazňuje, že je potrebné, aby európski občania lepšie ovládali IKT, a preto treba 
financovať verejné multimediálne priestory, v ktorých by sa mohli zúčastňovať 
kolektívnych vzdelávacích krúžkov a používať voľne prístupné pomôcky; 

7. žiada, aby sa skupinám obyvateľstva, ktoré sú najviac znevýhodnené a ktorým sú IKT 
najviac vzdialené, ako napríklad starším ľuďom, poskytovali poznatky o IKT aj 
individuálnym spôsobom;  

8. zdôrazňuje, že je užitočné uplatňovať výmenu najlepších skúseností pri podpore 
informačnej spoločnosti.
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