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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et üks Lissaboni strateegia eesmärke on, et kõikidel elanikkonna kihtidel oleks 
juurdepääs infoühiskonnale, sealhulgas hariduse, vanuse, soo või päritolu tõttu ebavõrdses 
olukorras olevad isikud, puuetega inimesed ja ebasoodsaimates piirkondades elavad 
isikud;

B. arvestades, et ühenduse 2007.–2013. aasta majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse valdkonda kuuluvate strateegiliste suuniste prioriteet on järgmine: tagada 
mõistliku hinnaga ning piisav info- ja sidetehnoloogia infrastruktuuride kättesaadavus 
seal, kus turg ei suuda neid tagada, et võtta vastu nõutud teenuseid, eriti eraldatud ja 
maapiirkondades ning uutes liikmesriikides;

1. tervitab komisjoni tahet vähendada linnade ja maapiirkondade vahelist digitaalset lõhet.

2. rõhutab info- ja sidetehnoloogia rolli piirkondade atraktiivsuse ja konkurentsivõimelisuse 
parandamisel (tootmismeetodite ümberkorraldamine, ettevõtete, töökohtade ja selliste 
teenuste nagu e-valitsus, e-tervishoid, e-haridus ja e-kaubandus loomine);

3. märgib, et mahajäänud piirkondades on info- ja sidetehnoloogia veelgi vajalikum, kuna 
see võimaldab sõltumatust vahemaast, lihtsustades tarbijate ja teenuste, klientide ja 
tarnijate ning hallatavate ja valitsusasutuste vahelisi suhteid, vähendada kulusid ja 
lühendada tähtaegu;

4. kutsub läbi viima kontrolli olemasoleva võrgustiku suutlikkuse ja piirkondade vajaduste 
väga kiire andmesideühenduse osas eesmärgiga tuvastada erasektori puudused, 
piirkondlike tegevuskeskuste vaheline võimalik sünergia ning kasutada optimaalset 
tehnoloogilist kooslust säästvaks tegevuseks uute investeeringute käigus; 

5. peab geograafiliste eripärade ning mõnede territooriumide ja liikmesriikide mahajäämuse 
puhul asjakohaseks investeerimist otse viimastesse tehnoloogilistesse uuendustesse: 
traadita Internet, satelliidid, elektriliinide kaudu edastatav Internet ja raadioedastus;

6. rõhutab Euroopa Liidu kodanike vajadust parandada info- ja sidetehnoloogia juhtimist, 
rahastades avalikke multimeedia keskkondi, kus nad saaksid osaleda ühistes õppekodades 
ja kasutada vaba juurdepääsuga materjali;

7. nõuab individuaalse vahendusteenuse pakkumist ka kõige ebasoodsamas olukorras ning 
info- ja sidetehnoloogiast eemale jäävale avalikkusele, nagu näiteks eakad;

8. rõhutab infoühiskonna edendamise parimate kasutusviiside vahetamise kasulikkust.


