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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager: 

A. der henviser til, at en af Lissabon-strategiens målsætninger er, at det skal være muligt for 
alle dele af befolkningen at nyde gavn af informationssamfundet; dette gælder også 
personer, som er mindre begunstigede på grund af uddannelse, alder, køn eller oprindelse, 
handicappede og personer, som bor i de mindst begunstigede områder,

B. der henviser til, at der i Fællesskabets strategiske retningslinjer for økonomisk, social og 
territorial samhørighed 2007-2013 lægges vægt på, at man sikrer, at ikt-infrastrukturerne 
er til rådighed i områder, hvor det ikke er muligt at tilvejebringe dem på markedsvilkår, til 
rimelige priser og i tilstrækkeligt omfang til at kunne modtage de nødvendige tjenester; 
det gælder især afsidesliggende områder og landdistrikter samt områder i de nye 
medlemsstater,

1. glæder sig over, at Kommissionen ønsker at reducere den digitale kløft mellem byerne og 
landdistrikterne;

2. understreger, at ikt spiller en vigtig rolle for at gøre regionerne mere attraktive og 
konkurrencedygtige (reorganisering af produktionsmetoderne, stiftelse af virksomheder, 
skabelse af job og tjenester, såsom e-forvaltning, e-sundhed, e-uddannelse og e-handel);

3. påpeger, at ikt i afsidesliggende områder gør yderligere nytte, da det takket være disse 
teknologier er muligt at gøre sig uafhængig af afstandene og lette forbindelserne mellem 
brugere og tjenester, mellem kunder og leverandører, mellem borgerne og det offentlige 
samt begrænse omkostninger og leveringsfrister;

4. opfordrer til, at der foretages en undersøgelse af de eksisterende nets kapacitet og de 
regionale behov for højhastighedsforbindelser, således at man får identificeret manglerne i 
den private sektor og de mulige synergier mellem regionale vækstcentre, og således at 
man udnytter den optimale teknologiske kombination og dermed kan handle bæredygtigt i 
forbindelse med kommende investeringer;

5. mener, at det på grund af visse områders og medlemsstaters særlige geografiske forhold 
og udviklingsmæssige efterslæb er af væsentlig betydning, at der investeres direkte i de 
nyeste teknologier, eksempelvis trådløse forbindelser, lyslederkabler, satellitforbindelser 
eller radiobaserede transmissionsinfrastrukturer;

6. understreger, at det er påkrævet, at de europæiske borgere sættes i stand til i højere grad at 
mestre ikt; det kan ske ved at finansiere oprettelsen af offentlige multimedieområder, hvor 
borgerne kan have del i fælles oplæringsfaciliteter og have fri adgang til at anvende 
materiellet;

7. anmoder om, at der også tilbydes en individuel formidlingstjeneste for de mindst 
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begunstigede brugere, for hvem ikt er mest fremmed, såsom ældre borgere;

8. understreger, at det er formålstjenligt at udveksle bedste praksis, når det drejer sig om at 
fremme informationssamfundet.
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