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EHDOTUKSET

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

1. yhtyy mielipiteeseen tarpeesta varmistaa digitaalisen ylijäämätaajuuden paras 
mahdollinen käyttö sosiaalisesta, koulutuksellisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta 
näkökulmista katsottuina;

2. korostaa tarvetta digitalisointiin, joka yhdessä uuden tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisen ja taajuusylijäämän kanssa auttaa kuromaan umpeen digitaalista kahtiajakoa 
ja edistää Lissabonin tavoitteiden saavuttamista;

3. korostaa, että lähetystaajuudet muodostavat keskeisen voimavaran ja että ne ovat 
olennaisen tärkeitä sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta; yhtyy mielipiteeseen, 
että digitaalinen ylijäämä muodostaa ainutlaatuisen mahdollisuuden lähetystaajuuksien 
avaamiseksi lähetystoiminnan harjoittajille, jotta ne voivat kehittää ja laajentaa 
palveluitaan ja täten vastata samalla langattomien viestintäpalveluiden nopeasti kasvavan 
kysyntään etenkin maaseudulla; korostaa, että kansallisella ja eurooppalaisella tasolla olisi 
tehtävä suurempia investointeja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden käytön 
rohkaisemiseksi; korostaa, että laajakaistapalvelujen saatavuuden takaamiseksi 
toteutettavien ponnistelujen ei pitäisi koskea ainoastaan taajuusylijäämää;

4. panee merkille kansallisten järjestelmien eroavaisuudet taajuuksien varaamisen osalta
sekä nykyiset kansalliset eroavaisuudet; panee merkille, että kyseiset eroavaisuudet 
saattavat haitata yhteismarkkinoiden tehokkaan toiminnan saavuttamista;

5. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kansalliset toimintasuunnitelmat siitä, miten ne aikovat 
käyttää ja panna täytäntöön ne vapautetut taajuudet ja taajuusylijäämän mahdollisuudet, 
jotka ovat tarjolla digitalisoinnin jälkeen;

6. tunnustaa, että koordinointi EU:n tasolla kannustaisi kehittämistä, edistäisi digitaalista 
taloutta ja tarjoaisi kansalaisille edulliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet hyötyä 
tietoyhteiskunnasta;

7. korostaa teknisen neutraaliuden tärkeyttä innovaation ja yhteentoimivuuden edistämisessä;
kehottaa joustavamman ja läpinäkyvämmän politiikan tarvetta yleisen edun 
huomioimiseksi, mikä kattaa yhtäläisen alueellisen kattavuuden, tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden ja häiriöiltä suojelemisen;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan tehokkaampia yhteistyötoimenpiteitä taajuuksien 
hallinnasta vastaavien viranomaisten välillä, jotta ne voisivat tarkastella aloja, joilla 
taajuuksien yhteinen jakaminen antaisi mahdollisuuden kehittää uusia teknologioita ja 
palveluja;

9. kehottaa asteittaisen lähestymisen soveltamista kyseisellä toimialalla; katsoo, että 
vaikutukset, jotka kohdistuvat pienempiin verkkoihin – etenkin paikallisiin langattomiin 
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verkkoihin –, joihin ei sovelleta tällä hetkellä minkäänlaisia lupavaatimuksia, on otettava 
huomioon ja että laajakaistan yleistä saatavuutta on edistettävä etenkin maaseudulla;

10. yhtyy mielipiteeseen Euroopan unionin tasolla tapahtuvan koordinaation tarpeesta 
digitaalisen ylijäämän täyden potentiaalin hyödyntämiseksi, mutta painottaa myös 
joustavuuden tarvetta kansallisten sääntelyoikeuksien, esimerkiksi paikallisten sosiaalisten
ja kulttuuristen tarpeiden ja markkinatarpeiden, käsittelyssä; yhtyy mielipiteeseen, että 
mikäli yhteinen taajuuspolitiikka on tarpeen EU:n tasolla, sitä on arvioitava jatkuvasti 
demokraattisesti laillisissa toimielimissä, jotta siihen voidaan tehdä sopivia tarkistuksia;

11. tunnustaa, että on luotava yhtenäisempi EU:n tason taajuussuunnitelma ja ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta rajatylittäville palveluille voidaan varata osakaista ja jotta 
sen käytöstä voidaan päättää EU:n tasolla;

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että kuluttajien oikeuksia suojellaan ja että 
taajuusylijäämä hyödyttää eniten kuluttajia;
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