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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub vajadusega tagada digitaalse dividendi optimaalne kasutamine lähtuvalt 
sotsiaalsest, hariduslikust, kultuurilisest ja majanduslikust vaatenurgast;

2. rõhutab vajadust minna üle digitaalringhäälingule, mis koos uute info- ja 
sidetehnoloogiate arendamisega ning digitaalse dividendiga aitab ületada digitaalset lõhet 
ja saavutada Lissaboni eesmärke;

3. rõhutab, et spekter on oluline ressurss, mis on tähtis ka siseturu tõhusa toimimise jaoks;
nõustub, et digitaalne dividend on ainulaadne võimalus avada 
ringhäälinguorganisatsioonidele spektrit, et arendada ja laiendada pakutavaid teenuseid 
ning rahuldada samal ajal eriti maapiirkondades kiiresti kasvavat nõudlust traadita 
sideteenuste järele; rõhutab, et riiklikul ja Euroopa tasandil tuleks investeerida rohkem, et 
julgustada uuenduslike toodete ja teenuste väljatöötamist; rõhutab, et jõupingutused 
lairibateenuste kättesaadavuse tagamiseks ei tohiks keskenduda ainult digitaalsele 
dividendile;

4. märgib, et spektriosa eraldamise ja kasutamise kord on liikmesriigiti erinev ning riikide 
vahel on erinevused; juhib tähelepanu asjaolule, et need erinevused võivad olla 
takistuseks tõhusalt toimiva ühtse turu loomisele;

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid esitaksid riiklikud tegevuskavad selle kohta, kuidas nad 
kavatsevad kasutada ja rakendada vabanevat spektrit ning digitaalse dividendi 
potentsiaali, mis on kättesaadavad pärast digitaalringhäälingule üleminekut;

6. tunnistab, et koordineerimine ELi tasandil ergutaks arengut, annaks hoogu digitaalsele 
majandusele ning võimaldaks kõigile kodanikele taskukohast ja võrdset juurdepääsu 
infoühiskonnale;

7. rõhutab tehnoloogilise neutraalsuse olulisust uuenduste ja koostalitlusvõime edendamisel;
nõuab avaliku huviga arvestamiseks paindlikumat ja läbipaistvamat poliitikat, mis 
hõlmab ühtlast territoriaalset katvust, meediapluralismi, kultuurilist mitmekesisust ja 
kaitset häirete eest;

8. palub liikmesriikidel toetada tõhustatud koostöö meetmeid spektrihalduse eest 
vastutavate ametite vahel, et need saaksid arutada, millistel aladel võimaldaks ühine 
spektrieraldus uute tehnoloogiate ja teenuste tekkimist;

9. nõuab järkjärgulise lähenemise kasutamist selles vallas; on seisukohal, et arvestada tuleb 
mõjuga väiksematele võrkudele, eriti kohalikele traadita võrkudele, mille suhtes 
litsentseerimisnõuded praegu ei kehti, ja et edendada tuleks eelkõige maapiirkondades 
üldist juurdepääsu lairibaühendusele;

10. nõustub vajadusega koordineerimise järele ELi tasandil, et kindlustada digitaalse 
dividendi potentsiaali täielikku avamist, kuid ühtlasi rõhutab vajadust paindlikkuse 
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tagamise järele liikmesriikide regulatiivsete eelisõiguste osas, näiteks kohalikud 
sotsiaalsed, kultuurilised ja turuvajadused; nõustub, et kui ühine spektripoliitika ELi 
tasandil on vajalik, peaksid demokraatlikult õiguspärased institutsioonid seda pidevalt 
läbi vaatama, et teha vajaduse korral asjakohaseid muudatusi;

11. nõustub liikumisega ELi tasandil spektri ühtsema haldamise suunas ja piiriüleste teenuste 
sagedusvahemiku reserveerimiseks ja koordineerimiseks vajalike meetmete 
ettevalmistamisega;

12. palub komisjonil tagada, et kaitstakse tarbijate õigusi ja tarbija on peamine digitaalsest 
dividendist kasusaaja.
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