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A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

– kifejezi abbéli meggyőződését, hogy a tartósan fennálló digitális szakadék társadalmi és gazdasági kire-
kesztést okoz. A digitális esélyegyenlőség megteremtése szociálisan szükségszerű; egyszersmind
hatalmas – ez idáig kiaknázatlan – gazdasági potenciállal rendelkezik. Fontos, hogy az IKT-kat új „társa-
dalmi eszközként” alkalmazzák, összekapcsolva az IKT-k-ra vonatkozó stratégiákat az uniós szociálpoli-
tikákkal;

– felhívja a tagállamok figyelmét, hogy fokozzák az e-integrációra irányuló erőfeszítéseiket, és konkrét,
időben behatárolt és könnyen értékelhető programokat dolgozzanak ki. Hangsúlyozza a helyi és regio-
nális szintű részvételt a nemzeti és uniós e-integrációs kezdeményezésekben, és fontosnak tartja, hogy a
helyi és regionális önkormányzatok dolgozzanak ki az információs társadalom helyi szintű támogatá-
sára irányuló konkrét terveket;

– támogatja a nyilvánosság figyelmének felkeltésére, az érintettek közötti tapasztalatcsere fokozására, vala-
mint a helyi és regionális szintű aktív együttműködés biztosítására irányuló erőfeszítéseket, melyekben
a lehető legnagyobb hatás elérése céljából részt vesz az IKT-ipar, a hatóságok, a szolgáltatók, továbbá a
felhasználói és társadalmi szervezetek;

– hangsúlyozza a helyi és regionális önkormányzatok központi szerepét és felelősségét a megfizethető
szélessávú hozzáférés biztosításának elősegítésében olyan területeken, ahol a piaci mechanizmusok nem
bizonyulnak elégségesnek, az elektronikus hozzáférési szakadék áthidalását célzó kísérleti projektek vezeté-
sében, valamint új, állampolgár-központú elektronikus közszolgáltatásra irányuló megközelítések kiala-
kításában;

– hangsúlyozza a társadalom egészének folyamatos digitális fejlődéséből eredő igényekhez igazodó
tréningek és oktatás fontosságát, amelynek során különleges figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett
csoportokra: az idősekre, alacsony képzettségűekre, gazdaságilag inaktív személyekre és azokra, akik
nem sajátították el a munkahelyen szükséges digitális ismereteket;

– arra kéri az Európai Bizottságot, hogy alkalmazzon az IKT-k regionális elterjedésére és használatára
vonatkozó mutatókat, amelyek révén folyamatosan a régiók közötti technológiai, valamint gazdasági és
társadalmi konvergencia létrehozására irányuló intézkedések elfogadásához szükséges, hasznos informá-
ciókhoz lehetne jutni.
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COM(2007) 694 végleges.

Politikai ajánlások

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

1. elkötelezett a tartós regionális társadalmi és gazdasági
kohézió előmozdítása és megvalósítása iránt, ezért üdvözli az
Európai Bizottság „Az e-integrációra vonatkozó európai i2010
kezdeményezés – Részvétel az információs társadalomban” című
közleményét, mely új lendületet és ösztönző erőt nyújt az e-
integráció kiteljesítésének. Ahogy az információs és kommuniká-
ciós technológiák (IKT) alkalmazása, használata, fejlesztése, úgy
az IKT hiánya is továbbgyűrűző hatással (spillover effect) rendel-
kezik. Az IKT hiányának következtében a digitális szakadék
egyre szélesedik és mélyül;

2. üdvözli azt az összefoglaló szellemiséget és világos megfo-
galmazást, amely az Európai Bizottság közleményében elvégzett
elemzést és az annak alapján elkészített stratégiai intézkedési
keretet jellemzi. Helyesli a kérdés egységes uniós megközelítésére
vonatkozó szándékot (1);

3. magáénak vallja azt a megállapítást, mely szerint az e-
integráció kulcsszerepet képvisel a növekedést és munkahelyte-
remtést információs társadalomról szóló i2010 kezdemé-
nyezés (2), és így a lisszaboni menetrend gazdasági és társadalmi
fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában;

4. osztja a nézetet, mely szerint az IKT-ba történő beruházás
fontos eszközt ad a helyi és regionális szereplők és a városok
kezébe, segítve őket az esélyegyenlőség különböző célterületein
létező problémák megoldásában. Felhívja a figyelmet a régiók, a
helyi és regionális önkormányzatok aktív bevonására az uniós
források lehívását és felhasználását szolgáló stratégiák, prog-
ramok készítésekor, mivel a legalacsonyabb közigazgatási szint
lévén, közvetlenül szembesülnek a helyi igényekkel, és érzékelik
a fejlesztendő szükségleteket;

5. egyetért azzal, hogy a dokumentum az e-integráció terüle-
téhez kapcsolódó szereplők – az egyéni felhasználók, az IKT-
ipar, a szolgáltatók, a hatóságok, valamint a nem kormányzati
szervek – számára határozott intézkedési pontokat és ahhoz
kapcsolódóan konkrét feladatokat jelöl ki;

6. megjegyzi, hogy a kezdeményezés támogatja az RB
korábbi véleményeiben szereplő javaslatokat az egyenlőségen
alapuló információs társadalom kialakításával kapcsolatos

gyakorlati intézkedésekre vonatkozóan, nevezetesen az idősö-
désre az információs társadalomban (3), a szélessávú szakadék
áthidalására és az e-kormányzatra (4), Európa demográfiai jövő-
jére (5), az IKT-kutatásokra (6), és a fogyatékkal élők helyze-
tére (7) vonatkozóan;

7. elismeri, hogy a jelen mutatók alapján a rigai célkitűzések
2010-re történő megvalósítása veszélyben van. Az egyes tagál-
lamok által tett erőfeszítések továbbra is széttöredezettek, és
hiányzik az együttműködés. Felhívja ezért a tagállamok
figyelmét, hogy erőfeszítéseiket fokozzák, és konkrét, időben
behatárolt és számon kérhető programokat állapítsanak meg az
elkövetkező évekre;

8. fontosnak tartja hangsúlyozni a helyi és regionális szintű
részvételt a nemzeti és uniós e-integrációs kezdeményezésekben,
mivel a mindenkit befogadó digitális társadalom ezen a szinten
tud a leginnovatívabb és legmegfelelőbben célzott intézkedé-
sekkel megvalósulni;

9. fontosnak tartja kiemelni, hogy a helyi és regionális önkor-
mányzatoknak helyi e-integrációs menetrendek révén specifikus
terveket kell kidolgozniuk az információs társadalom megvaló-
sulásának, valamint a helyi digitális fejlődésnek az előmozdítá-
sára;

10. kéri az Európai Bizottságot, hogy teljes mértékben vonja
be a Régiók Bizottságát azokba a kezdeményezésekbe, melyek
célja a felállított és megvalósított stratégia felülvizsgálata;

11. tájékoztatást kíván kapni az i2010 stratégia végrehajtá-
sáról készülő középtávú értékelő jelentés eredményeiről és
következtetéseiről, mégpedig kellő időben, valamint vélemé-
nyének hangot kíván adni azzal kapcsolatban;

12. üdvözli az Európai Bizottság 2008-ban megvalósítandó,
az „e-integráció – te is légy benne!” című kampányát, melyhez a
2007 novemberében a finnországi Lahtiban tartott „Az e-integ-
ráció elősegítése helyi és regionális szinten” c. RB szeminárium
jelentős kezdeti hozzájárulásként szolgált. Az RB aktívan közre
kíván működni a 2008. évi kampányban, valamint támogatni
kívánja a nyilvános konzultációban való minél szélesebb körű
részvételt, mellyel kapcsolatban kiemeli saját ösztönző szerepét
a helyi és regionális szintű kampányok, stratégiák és programok
kialakításában;
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(1) CdR 252/2005 final.
(2) COM(2005) 229 final.

(3) CdR 84/2007 final.
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13. üdvözli a 2008. év végén tartandó e-integráció Miniszteri
Konferencia megrendezését, valamint az annak alkalmával
átnyújtandó európai e-integráció díj odaítélését. Hangot ad szán-
dékának, miszerint a konferencia megszervezésében – többek
között az európai e-integráció díj jelöltjeinek kiválasztásában –

tevékenyen részt kíván venni;

14. kifejezi abbéli meggyőződését, hogy a tartósan fennálló
digitális szakadék hátráltatja a társadalmi kohézió és jólét megte-
remtését és fenntartását, társadalmi és gazdasági kirekesztést
okoz. Az i2010 kezdeményezés javítani fogja a polgárok, és
ezzel általánosságban a társadalom életminőségét;

15. egyetért azzal, hogy a digitális esélyegyenlőség megterem-
tése szociálisan szükségszerű, azonban egyszersmind hatalmas –

ez idáig kiaknázatlan – gazdasági potenciállal rendelkezik;

A szélessávú szakadék áthidalásával kapcsolatban

16. javasolja, hogy az Európai Bizottság különleges figye-
lemmel kezelje a gazdaságilag kevésbé fejlett régiókat, hogy azok
kihasználhassák a tényleges konvergencia IKT-k által nyújtott
lehetőségeit, és elkerülhessék a kirekesztettség kockázatát;

17. megerősíti szándékát és elkötelezettségét, miszerint az
integrált információs társadalom célkitűzéseit aktívan beépíti a
regionális fejlesztési tervekbe, valamint a kapcsolódó „Régiók a
gazdasági változásért” (8) hálózatokban tevékeny szereplőként
vesz részt;

18. egyetért az Európai Bizottsággal, miszerint az EU struktu-
rális és vidékfejlesztési alapjai különösképp a távoli és vidéki
területeken elősegítik a szélessávú infrastruktúra kiépülését és az
elektronikus szolgáltatások kifejlesztését és alkalmazását, és
ezáltal számos helyen csökkentik a vidék és a város közötti
fejlettségbeli különbségeket;

19. úgy véli, hogy az Európai Unió egész területén a széles-
sávú kapcsolat elérhető árakon való rendelkezésre állása alapfel-
tétele annak, hogy garantálni lehessen a szolgáltatások minő-
ségét a lakosság számára, elő lehessen mozdítani a versenyképes-
séget és a termelékenységet az érintett területeken, valamint
hogy lehetővé váljon az információs társadalom és a tudás
átfogó fejlesztése;

20. hangsúlyozza – az egyes szolgáltatások és oktatási lehető-
ségek biztosítóiként, valamint az állampolgárokhoz való közel-
ségük révén – a regionális és helyi önkormányzatok kulcssze-
repét és felelősségét, mellyel hozzájárulhatnak az elérhető árú
szélessávú hozzáféréshez olyan területeken, ahol a tisztán piaci
mechanizmusok nem bizonyulnak elégségesnek. A kormányzati
intézkedések példát szolgáltathatnak a felhasználó-központú e-
kormányzati megoldásokra, fejlesztve a digitális íráskészséget,
valamint az IKT vállalkozások és kutatások számára kedvező
körülményeket;

21. kiemeli, hogy a 2007-2013 közötti európai kohéziós
politika gazdasági modernizációs célkitűzésének egyik vezérfo-
nala a tagállamok, a régiók, valamint a városok vonzerejének
növelésére koncentrál a hozzáférhetőség, a megfelelő minőségű

és színvonalú szolgáltatások biztosítása által. Úgy véli, e törekvés
támogatja az elektronikus közhasznú kormányzati szolgálta-
tások fejlesztését, a tudásgazdaság növelését a kutatási és innová-
ciós kapacitások dinamizálásával;

22. emlékeztet rá, hogy az IKT-k kulcstényezőt jelentenek a
helyi, regionális, nemzeti és európai hatóságok között, illetve az
intézmények és az európai polgárok között különféle területeken
folyó koordináció és együttműködés javításában;

Az elektronikus hozzáférési szakadék áthidalásával kapcsolatban

23. hivatkozva az Amszterdami Szerződésre, mely kimondja
a rokkantsági alapon létező diszkrimináció tilalmát, szorgal-
mazza a nyilvános honlapokhoz való hozzáférést, mely a jelen-
legi eredmények alapján messze áll a kitűzött céltól. Hangsú-
lyozza, hogy a régiók és a városok segíthetnek ennek a hely-
zetnek az orvoslásában, nem csupán a releváns termékek és
szolgáltatások beszerzésével, fejlesztésével és kínálatával, hanem
azzal is, ha olyan gazdasági környezet kialakulását ösztönzik,
amely jobb lehetőségeket nyújt a vállalkozásoknak a nagyobb
piacokhoz való hozzáféréshez. Ennek kapcsán szükség lehet
arra, hogy a helyi és regionális önkormányzatok – az agglomerá-
ciókban is – beruházzanak az IKT és az infrastruktúra kiépíté-
sébe;

24. egyetért az Európai Bizottság véleményével, mely szerint
a helyi és regionális önkormányzatoknak is fel kell lépniük a
kísérleti projektek vezetőiként;

25. osztja azt a nézetet, miszerint a cselekvési tervben
szereplő intézkedések végrehajthatósága érdekében a közszolgál-
tatások fejlesztéséért és irányításáért felelős személyeknek is új
készségfejlesztő programokra van szükségük;

A digitális jártasságbeli hiányosságok pótlásával kapcsolatban

26. úgy véli, hogy a digitális készségek területén meglévő
szakadék még mindig jelentős, a veszélyeztetett csoportok:
idősek, alacsony képzettségűek, gazdaságilag inaktív személyek
és azok, akik nem sajátították el az ahhoz szükséges digitális
ismereteket, hogy e-képességeiket pályafutásuk során kitelje-
sítsék;

27. üdvözli az Európai Bizottság 2008-as tervét, miszerint
uniós szintű felmérést készít a digitális készségekre vonatko-
zóan, és 2008 végéig útmutatást dolgoz ki a legveszélyeztetet-
tebb csoportok digitális képzésére vonatkozó politika kialakítá-
sához;

28. hangsúlyozza a társadalom egészének folyamatos digitális
fejlődéséből eredő igényekhez igazodó, a veszélyeztetett csopor-
tokat kiemelten kezelő tréningek és oktatás fontosságát;

29. egyetért a digitális ismeretek biztosítását elősegítő, vala-
mennyi kormányzati szinten tevékenykedő hatóság kiemelt
szerepével és felelősségével, valamint támogatja az ipar és a
szociális szervezetek aktív részvételét és együttműködését a cél
megvalósításában;
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A korszerű elektronikus közszolgáltatásokkal kapcsolatban

30. Az IKT-k kitűnő lehetőséget nyújtanak a közszolgálta-
tások színvonalának javítására. Az RB osztja a nézetet, hogy az
IKT-k fejlesztése és terjesztése alkalmat szolgáltathat arra, hogy
az európai városok megszilárdítsák szerepüket, mint a fejlődés
ösztönzői, a tudás központjai, továbbá mint az innovatív szol-
gáltatások és az azokkal kapcsolatos ismeretek igazi tárházai;

31. véleménye szerint, ha össze akarjuk kapcsolni az IKT-k
fejlesztését az európai városok szerepének megerősítésével, min-
denekelőtt a helyi és regionális szintű önkormányzatok szerepét
kell megszilárdítani, hogy a versenyképesség védelmére és fellen-
dítésére irányuló stratégiákat kövessenek;

32. hangsúlyozza, egy új, állampolgár-központú elektronikus
közszolgáltatásra irányuló megközelítés fontosságát, valamint az
annak kialakításáért felelős helyi és regionális kormányzatok
szerepét. A feladat különös jelentőséggel rendelkezik a külső, a
legkülső, a vidéki területeken és a szigeteken lakó közösségeknél,
ahol az IKT-fejlesztés társadalmi-gazdasági előnyei a kohézió
szempontjából elengedhetetlenek, és a legjelentősebb hozzáadott
értéket szolgáltathatják;

33. elismeri, hogy az e-integráció helyi és regionális szintű
ösztönzése javíthatja az állampolgárok életminőségét, erősítheti
a helyi közösségi életben való részvételt, serkentőerőként hathat
a versenyképességre, új vállalkozások alapítására és jobb, hatéko-
nyabb és személyre szabottabb köz- és magáncélú szolgáltatások
kialakítására;

34. kéri az erőfeszítések megerősítését és megszilárdítását a
hálózat- és információbiztonsági problémák korai szakaszban
történő megelőzése, kezelése és megoldása érdekében. E feladat
elvégzését az Európai Hálózat- és Információbiztonsági
Ügynökség (ENISΑ) is elősegíti;

IKT megoldások a társadalmilag hátrányos helyzetűek és a kirekesztő-
déssel fenyegetett csoportok részére

35. a demográfiai változásokat előre vetítve kívánatosnak és
szükségszerűnek ítéli a távorvoslás (9) feltételeinek megterem-
tését és fejlesztését, mely hozzájárul az egészségügyi szolgálta-
tások színvonalának emeléséhez, az idős lakosság önálló életvite-
léhez, életminőségének javításához, társadalmi befogadásukhoz;
lehetővé teheti, hogy felhalmozódott tapasztalataikkal és szakér-
telmükkel az idősek hozzájáruljanak a társadalom fejlődéséhez.
Az információs és kommunikációs technológiák fokozottabb
alkalmazásával ezen kívül javíthatók a már létező IKT-alapú
egészségügyi szolgáltatások, új, ilyen jellegű termékek és szolgál-
tatások jöhetnek létre, közreműködhetnek a népesség egészségi
állapotának javításában, hatékonyabbá tehetik az egészségügyi
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint hozzájárul-
hatnak a szociális ellátórendszerek költségeinek tartós csökkené-
séhez;

36. kiemeli – a piac érdekeit figyelembe véve – az érintettek
valós szükségleteinek megfelelő termékek és szolgáltatások kiala-
kításának és nyújtásának fontosságát. Fentiekkel összefüggésben
szorgalmazza az eltérő szabályozási rendszerek egymáshoz való
közelítését, valamint a technológiák tekintetében a főáramlatot
képviselő megoldások alkalmazását;

37. azt ajánlja, hogy az idősebbek számára kínált IKT-szolgál-
tatások előkelőbb helyet kapjanak a „Régiók a gazdasági változá-
sért” kezdeményezésben;

38. üdvözli hogy, a kutatási programokban (Hetedik Keret
Program, Infokommunikációs Technológia Politikát Támogató
Program) hangsúllyal szerepel az idősödés és a fogyatékosság
kezelésére irányuló e-integrációs terület;

39. határozottan kiáll amellett, hogy biztosítani kell a kultu-
rális és nyelvi sokféleség tiszteletben tartását;

40. megjegyzi, hogy a jövő generációinak érdekében szükség
van az európai írott örökség számbavételére és megőrzésére,
mégpedig minden európai nyelv, régió és ország vonatkozá-
sában (10);

Az e-integrációra vonatkozó intézkedések integrációja a lehető legtartó-
sabb hatás érdekében

41. az RB különös hangsúlyt helyez az érdekképviselők
közötti szoros szakmai együttműködésre és partnerségre;

42. hangsúlyozza, hogy a legteljesebb fenntarthatóság és
hatásosság érdekében az e-integráció kiteljesedésének útjában
álló szabályozási, műszaki és más korlátok lebontását összehan-
goltan és következetes módon szükséges végrehajtani;

43. kiemeli a helyi és regionális önkormányzatok bevoná-
sának fontosságát nemcsak a megvalósítás, hanem a stratégia-
alkotás szakaszában is, valamint az érdekképviselőkkel való
hatékony kapcsolattartás, kommunikáció, a programok haté-
konyságának növelése érdekében;

44. egyértelműen támogatja az Európai Bizottság által aján-
lott, az IKT-hoz kapcsolódó kutatások mennyiségének növelé-
sére és minőségének javítására irányuló intézkedéseket. A
kutatás-fejlesztésen kívül hangsúlyt kell fektetni azon mechaniz-
musokra, melyek segítik a kutatási eredményeknek az európai
ipar egésze részére történő átadását;

45. elégedettségét fejezi ki, hogy a digitális tartalom gazdag-
sága, az interoperabilitás és az információcsere biztonsága hang-
súllyal szerepel a kutatási programokban;

46. egyetért az IKT-k új, „társadalmi eszközként” történő
alkalmazásának jelentőségével, melyhez szükséges, hogy az IKT-
k-ra vonatkozó stratégiákat összekapcsolják az uniós szociálpoli-
tikákkal;
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(9) CdR 256/2004 final. (10) CdR 32/2006 final.



47. hangsúlyozza azon horizontális prioritással rendelkező,
alapvető esélyegyenlőséget elősegítő területek (pld. nyilvános
honlapok hozzáférhetővé tétele valamennyi ember számára,
szélessávú infrastruktúra kiépítése) fejlesztésének szükségességét,
melyek vonatkozásában az állam közreműködése nélkülözhe-
tetlen;

48. elismeri az e-integráció uniós szintű politika révén létre-
hozható hozzáadott értékét (koordináció, együttműködés,
fórum, partnerség, finanszírozás nyújtása). Egyetért a terület
láthatósága növelésének fontosságával, a társadalmi felelősségre
vonatkozó tudatosság növelésével;

49. támogatja az érdekképviselők közötti folyamatos és
széleskörű információcserét és legjobb gyakorlatok megosztását,
tapasztalatcserét, a nyilvánosságban való tudatosítást, valamint a
lehető legnagyobb hatás elérése céljából a helyi és regionális
szintű együttműködést, melynek aktív résztvevői az IKT ipar, a
közhatóságok, köz-/magánszolgáltatók, végfelhasználói szerve-
zetek;

50. fontosnak tartja ezen kívül egy egész Európára kiterjedő
regionális hálózat létrehozását, amelynek révén növelni és javí-
tani lehetne a régiók részvételi lehetőségeit az együttműködési
projektekben. Az integrált információs társadalom jelentős piaci
lehetőségeket rejt az IKT-szektor számára;

51. hangsúlyozza a tripla-nyereséggel járó: az ipar, a felhasz-
náló, a társadalom számára egyaránt hasznot hozó (triple-win)
helyzet megteremtését;

52. javasolja az Európai Bizottságnak, hogy munkálkodjon
olyan indikátorok kidolgozásán és felhasználásán, amelyek képet
adnak, illetve összehasonlító értékelést tesznek lehetővé az IKT-k
elterjedéséről és használatáról az egyes régiókban, annak érde-
kében, hogy folyamatosan levonhatók legyenek a régiók techno-
lógiai, valamint gazdasági és társadalmi konvergencia-intézke-
dései elfogadásához szükséges hasznos és egyben elengedhe-
tetlen következtetések.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 9-én.

a Régiók Bizottsága

elnöke
Luc VAN DEN BRANDE
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