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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. toteaa, että yhtenä Lissabonin strategian tavoitteena on, että tietoyhteiskunnasta voisivat 
hyötyä kaikki väestönosat, myös koulutuksen, iän, sukupuolen tai syntyperän vuoksi 
epäedullisessa asemassa olevat henkilöt, vammaiset ja muita heikommassa asemassa 
olevilla alueilla asuvat,

B. toteaa, että taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota koskevissa yhteisön 
strategisissa suuntaviivoissa kaudeksi 2007–2013 asetetaan prioriteetiksi varmistaa tieto-
ja viestintätekniikan infrastruktuurin saatavuus, jos markkinoilla ei pystytä siihen 
kohtuuhintaan ja riittävässä määrin tarvittavien palvelujen tukemiseksi, etenkin syrjäisillä 
alueilla ja maaseudulla sekä uusissa jäsenvaltioissa,

1. iloitsee komission pyrkimyksistä kaventaa kaupunkien ja maaseudun välistä digitaalista 
kuilua;

2. korostaa tieto- ja viestintätekniikan roolia alueiden kiinnostavuuden ja kilpailukyvyn 
lisäämisessä (tuotantomenetelmien uudelleen järjestäminen, yritysten perustaminen, 
työpaikkojen luominen, uusien palvelujen tarjonta, kuten sähköinen asiointi hallinnossa, 
sähköiset terveyspalvelut, etäopiskelu, verkkokauppa);

3. huomauttaa, että syrjäisillä alueilla tieto- ja viestintätekniikka on erityisen hyödyllistä, 
sillä se lyhentää välimatkoja ja helpottaa yhteyksiä käyttäjien ja palveluiden, asiakkaiden 
ja palveluntarjoajien sekä kansalaisten ja viranomaisten välillä, alentaa kustannuksia ja
lyhentää viiveitä;

4. kehottaa laatimaan selvityksen nykyisten verkkojen kapasiteetista ja erittäin nopean
verkon tarpeellisuudesta eri alueilla, jotta saadaan selville yksityisen sektorin puutteet ja 
mahdolliset synergiat alueellisten toimintakeskusten välillä ja jotta eri teknologiat voidaan 
uusissa investoinneissa yhdistää optimaalisesti pysyvien vaikutusten aikaansaamiseksi;

5. pitää maantieteellisten erityispiirteiden sekä alueiden ja jäsenvaltioiden välisten 
kehityserojen vuoksi aiheellisena investoida suoraan viimeisimpiin teknisiin 
innovaatioihin: langaton teknologia, satelliitit, kantoaaltotekniikka, radiolähetykset jne.;

6. painottaa tarvetta parantaa Euroopan kansalaisten tieto- ja viestintätekniikan hallintaa 
myöntämällä rahoitusta julkisille multimediapalvelupisteille, joissa kansalaiset voivat 
osallistua käyttäjäkursseille ja käyttää laitteita vapaasti;

7. kehottaa myös tarjoamaan yksityisopastusta väestönosille, jotka ovat epäedullisimmassa 
asemassa ja vähiten tuntevat tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten vanhuksille;

8. painottaa hyötyä, joka saavutetaan vaihtamalla tietoyhteiskunnan edistämiseen liittyviä 
parhaita käytäntöjä.
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