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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Ett av målen i Lissabonstrategin är att alla befolkningskategorier skall kunna dra nytta av 
informationssamhället, även personer som är missgynnade på grund av utbildning, ålder, 
kön och härkomst, funktionshindrade personer och personer som är bosatta i de minst 
gynnade regionerna.

B. Enligt gemenskapens strategiska riktlinjer för den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen under perioden 2007–2013 skall det vara en prioritet att se till att 
infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik (IKT) görs tillgänglig i 
områden där marknaden inte kan erbjuda de tjänster som krävs till rimliga kostnader och i 
tillräcklig utsträckning, särskilt i avlägset belägna områden och landsbygdområden samt i 
de nya medlemsstaterna.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens vilja att minska den digitala klyftan mellan 
stad och landsbygd.

2. Europaparlamentet betonar rollen för IKT när det gäller att göra regionerna mer attraktiva 
och konkurrenskraftiga (omstrukturera produktionsmetoder, grunda företag, skapa 
arbetstillfällen och tjänster, såsom e-förvaltning, e-hälsovård, e-lärande och e-handel).

3. Europaparlamentet påpekar att avlägset belägna områden kan ha ännu större nytta av IKT, 
eftersom IKT kan underlätta kontakterna mellan användare och tjänsteleverantörer, 
kunder och leverantörer, medborgare och myndigheter och därmed minska avstånden, 
kostnaderna och tidsfristerna.

4. Europaparlamentet kräver att den befintliga nätkapaciteten och de regionala behoven av 
höghastighetsnätverk undersöks, för att man skall kunna konstatera brister i den privata 
sektorn, upptäcka eventuella synergier mellan regionala centra och se hur teknikerna kan 
samordnas på bästa sätt för att nya investeringar skall bli hållbara.

5. Europaparlamentet anser med hänsyn till geografiska särdrag och eftersläpningen i 
utvecklingen i vissa områden och medlemsstater att det vore lämpligt att investera direkt i 
de senaste tekniska innovationerna, till exempel trådlös kommunikation, 
satellitkommunikation, elnätskommunikation och radioöverföring.

6. Europaparlamentet understryker behovet av att lära de europeiska medborgarna att bättre 
behärska IKT genom att finansiera offentliga lokaler för multimedia, där medborgarna kan 
delta i workshops och ha fri tillgång till all utrustning.

7. Europaparlamentet kräver att de mest missgynnade medborgarna och de som har haft 
minst kontakt med IKT, till exempel äldre personer, även skall kunna erbjudas 
privatundervisning.

8. Europaparlamentet betonar att det vore lämpligt att utbyta bästa erfarenheter för att främja 
informationssamhället.


