
AD\725445DA.doc PE404.482v02-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2008/2099(INI)

28.5.2008

UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om at drage fuld nytte af digitaliseringsdividenden i Europa: en fælles strategi 
for anvendelsen af det frekvensområde, der frigives ved overgangen til digitalt 
tv
(2008/2099(INI))

Rådgivende ordfører: Heide Rühle



PE404.482v02-00 2/5 AD\725445DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\725445DA.doc 3/5 PE404.482v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er enig i, at det er nødvendigt at sikre en optimal anvendelse af digitaliseringsdividenden 
set ud fra sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske perspektiver;

2. understreger behovet for overgangen til digitalt tv, som sammen med udviklingen af nye 
informations- og kommunikationsteknologier og digitaliseringsdividenden vil bidrage til 
at overvinde den digitale kløft og opfylde Lissabon-målsætningerne;

3. understreger, at frekvensområdet er en meget vigtig ressource og er af betydning for en 
effektiv drift af det indre marked; er enig i, at digitaliseringsdividenden er en enestående
mulighed for at åbne for et tilstrækkeligt frekvensområde, således at radio- og tv-tjenester
kan udvikle og udvide deres tjenester, og for samtidigt at dække den hurtigtvoksende 
efterspørgsel efter trådløse kommunikationstjenester, navnlig i landdistrikter; fremhæver,
at der bør foretages større investeringer på nationalt og europæisk plan for at tilskynde til 
anvendelse af innovative produkter og tjenester; påpeger, at bestræbelserne på at sikre 
bredbåndsadgang ikke kun bør koncentreres om digitaliseringsdividenden;

4. bemærker afvigelserne i medlemsstaternes ordninger for allokering og udnyttelse af 
frekvenser og de eksisterende nationale forskelle; bemærker endvidere, at disse forskelle 
kan virke som hindringer for opnåelsen af et velfungerende indre marked;

5. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forelægge nationale handlingsplaner for 
anvendelsen og gennemførelsen af frigjorte frekvenser og redegøre for mulighederne i den 
digitaliseringsdividende, som vil være til rådighed efter overgangen til digitalt tv;

6. erkender, at samordning på EU-plan ville tilskynde til udvikling, sætte yderligere gang i 
digitaløkonomien og give alle borgere økonomisk overkommelig og lige adgang til 
informationssamfundet;

7. understreger, at det er vigtigt med teknisk neutralitet for at fremme innovation og 
interoperabilitet; opfordrer til en mere fleksibel og gennemsigtig politik, som tager hensyn 
til offentlighedens interesse, og som omfatter homogen territorial dækning, pluralisme i 
medier, kulturel mangfoldighed og beskyttelse mod interferens;

8. opfordrer medlemsstaterne til at støtte udvidede samarbejdsforanstaltninger mellem 
frekvensforvaltningsmyndigheder med henblik på drøftelse af de områder, hvor en fælles 
frekvenstildeling ville muliggøre udviklingen af nye teknologier og tjenester;

9. opfordrer til, at der anvendes en trinvis fremgangsmåde på dette område; mener, at der 
skal tages behørigt hensyn til virkningen for mindre netværk, navnlig lokale trådløse 
netværk, som på nuværende tidspunkt ikke er underlagt licenskrav, og at universel adgang 
til bredbånd, navnlig i landdistrikter, bør fremmes;
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10. er enig i, at det er nødvendigt med en samordning på EU-plan for at sikre, at der åbnes op 
for digitaliseringsdividendens fulde potentiale, men understreger ligeledes behovet for at 
sikre fleksibilitet, således at man kan håndtere nationale reguleringsprivilegier, såsom 
lokale sociale, kulturelle og markedsmæssige behov; er desuden enig i, at der, hvor det er 
nødvendigt med en fælles frekvenspolitik på EU-plan, bør denne fortsat underkastes de
demokratiske legitime institutioners permanente kontrol, således at nødvendige 
tilpasninger kan foretages efter behov;

11. er enig i, at der bør tilstræbes en mere konsekvent frekvensplanlægning på EU-plan, og at 
de påkrævede foranstaltninger til reservering og koordinering af underfrekvensbånd for 
transnationale tjenester bør forberedes;

12. opfordrer Kommissionen til at sikre, at forbrugernes rettigheder beskyttes, og at 
forbrugeren er den, der drager størst fordel af digitaliseringsdividenden.



AD\725445DA.doc 5/5 PE404.482v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 27.5.2008

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

34

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly 
Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, 
Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf 
Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay 
Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, 
Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Wolfgang Bulfon, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel 
Medina Ortega, Gary Titley

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa


	725445da.doc

