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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott införliva följande förslag i sitt förslag till 
resolution:

1. Europaparlamentet instämmer i behovet av att säkerställa en optimal användning av den 
digitala utdelningen ur synvinklarna av samhälle, utbildning, kultur och ekonomi.

2. Europaparlamentet framhåller behovet av en övergång till digitalteknik, något som 
tillsammans med utvecklingen av ny informations- och kommunikationsteknik och den 
digitala utdelningen kommer att bidra till att överbrygga den digitala klyftan samt till att 
Lissabonmålen uppnås.

3. Europaparlamentet betonar att spektrum är en mycket viktig resurs för att den inre 
marknaden ska fungera effektivt. Parlamentet instämmer i att övergången till den digitala 
utdelningen är en unik möjlighet att öppna upp spektrum för programföretag så att de kan 
utveckla och expandera sina tjänster och samtidigt täcka den snabbt växande efterfrågan 
på tjänster inom trådlös kommunikation, särskilt i landsbygdsområden. Parlamentet
betonar vidare att det bör investeras mer på nationell nivå och gemenskapsnivå för att 
uppmuntra utnyttjandet av innovativa produkter och tjänster och understryker att arbetet 
med att trygga tillgången till bredbandstjänster inte bör inriktas enbart på den digitala 
utdelningen.

4. Europaparlamentet noterar skillnaderna i nationella system för tilldelning och utnyttjande 
av spektrum samt de nationella skillnaderna i dagens läge och även att dessa skillnader 
kan utgöra hinder för att det uppnås en effektivt fungerande gemensam marknad.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram nationella handlingsplaner för 
användning och genomförande av de delar av spektrum som frigörs samt för den digitala 
utdelningens potential som kommer att finnas tillgänglig efter övergången till
digitalteknik.

6. Europaparlamentet instämmer i att en samordning på gemenskapsnivå vore ägnad att 
uppmuntra till utveckling, stimulera den digitala ekonomin och göra 
informationssamhället tillgängligt för alla medborgare till överkomligt pris och på 
likvärdiga villkor.

7. Europaparlamentet betonar betydelsen av teknisk neutralitet för att främja innovation och 
driftskompatibilitet och kräver en mer flexibel och öppen politik som beaktar 
allmänhetens intressen, vilka innefattar enhetlig täckning av hela territoriet, ett mångsidigt 
medieutbud, kulturell mångfald och skydd mot störningar.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja åtgärder till förmån för ett ökat 
samarbete mellan de spektrumförvaltande myndigheterna för att dryfta frågan om inom 
vilka områden en gemensam tilldelning av spektrum skulle låta ny teknik och nya tjänster 
växa fram.
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9. Europaparlamentet kräver ett stegvis tillvägagångssätt på området och anser att effekterna 
för mindre nätverk – särskilt lokala trådlösa nätverk – för vilka inga licenskrav för 
närvarande gäller måste beaktas och att allmän tillgång till bredband bör främjas, särskilt i 
landsbygdsområden.

10. Europaparlamentet instämmer i behovet av samordning på EU-nivå så att den digitala 
utdelningens potential utnyttjas fullt ut, men understryker även att det krävs flexibilitet för 
att hantera de enskilda ländernas lagstiftningsrätt, exempelvis beträffande lokala sociala, 
kulturella och marknadsmässiga behov. Parlamentet instämmer i att i den mån en 
gemensam spektrumpolitik behövs på EU-nivå bör denna stå under fortsatt översyn från 
demokratiskt legitimerade institutioners sida så att lämpliga justeringar kan göras.

11. Europaparlamentet instämmer vidare med tanken på att utveckla en mera konsekvent 
spektrumplanering på EU-nivå och utarbeta de åtgärder som krävs för att reservera och 
samordna ett delband för gränsöverskridande tjänster.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att konsumenternas rättigheter 
skyddas och att konsumenterna får största nyttan av den digitala utdelningen.
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