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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je eden od ciljev lizbonske strategije, da se za vse dele prebivalstva omogočijo koristi 
informacijske družbe, vključno s posamezniki, ki so prikrajšani zaradi svoje izobrazbe, 
starosti, spola in izvora, invalidnimi osebami ter posamezniki, ki živijo na območjih z 
najbolj omejenimi možnostmi;

B. ker strateške smernice Skupnosti na področju ekonomske, socialne in ozemeljske kohezije 
za obdobje 2007–2013 kot prednostno nalogo določajo zagotovitev dostopnosti 
infrastruktur za informacijske in komunikacijske tehnologije na območjih, kjer jih trg ne 
ponuja po sprejemljivi ceni in v zadostni meri, da se podprejo zahtevane storitve, zlasti na 
oddaljenih in podeželskih območjih ter v novih državah članicah;

1. pozdravlja pripravljenost Komisije, da zmanjša digitalni razkorak med mesti in 
podeželjem;

2. poudarja vlogo informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izboljšanje privlačnosti in 
konkurenčnosti regij (reorganizacija proizvodnih metod, ustanavljanje podjetij, odpiranje 
delovnih mest in oblikovanje storitev, kot so e-vlada, e-zdravje, e-učenje, e-poslovanje);

3. opozarja, da so na oddaljenih območjih informacijske in komunikacijske tehnologije še 
bolj koristne, ker omogočajo premagovanje razdalj s spodbujanjem odnosov med 
uporabniki in storitvami, strankami in ponudniki storitev ter državljani in javnimi organi, 
razen tega pa zmanjšujejo stroške in zamude;

4. poziva k pregledu zmogljivosti obstoječih omrežij in regionalnih potreb po 
širokopasovnem omrežju visoke hitrosti, da bi lahko ugotovili pomanjkljivosti zasebnega 
sektorja in možno sinergijo med regionalnimi poli gospodarske dejavnosti ter uporabili 
optimalno kombinacijo tehnologij za trajnostno delovanje pri novih vlaganjih;

5. meni, da je treba zaradi geografskih posebnosti ter zaostajanja nekaterih območij in držav 
članic vlagati neposredno v najnovejše tehnološke inovacije: brezžično tehnologijo, 
satelite, spletne podatkovne tokove, radijske frekvence;

6. poudarja potrebo po izboljšanju znanja evropskih državljanov o uporabi informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij s financiranjem javnih multimedijskih prostorov, v katerih bi 
lahko sodelovali pri skupinskih izobraževalnih delavnicah in uporabljali javno dostopne 
vsebine;

7. zahteva, da se skupinam prebivalcev, ki so najbolj prikrajšani ter oddaljeni od 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kot so starejše osebe, zagotovijo
individualne podporne storitve;

8. poudarja uporabnost izmenjave najboljših praks za spodbujanje informacijske družbe.
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