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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et uue põlvkonna side infrastruktuuri tehtud investeeringute poolest jääb enamik 
liikmesriike praegu teistest arenenud riikidest maha, ning rõhutab, et konkurentsivõime ja 
Euroopa Liidu ühtekuuluvuse jaoks rahvusvahelisel areenil on ülitähtis saavutada 
juhtpositsioon lairiba ja interneti arendamises, eriti mis puutub interaktiivsete digitaalsete 
platvormide arendamisse ja selliste uute teenuste pakkumisse nagu e-kaubandus, e-tervis, 
e-õpe ja e-valitsemise teenused;

2. rõhutab, et digitaalne dividend pakub Euroopale unikaalset võimalust arendada selliseid 
uusi teenuseid nagu mobiiltelevisioon ja traadita interneti ühendus ning jääda maailma 
liidriks mobiilsete multimeediatehnoloogiate valdkonnas, vähendades samal ajal 
digitaalset lõhet ning luues kodanikele, teenustele, meediale ja kultuurilisele 
mitmekesisusele uusi võimalusi kogu Euroopa Liidus;

3. märgib, et tehnoloogiline lähenemine on reaalsus, mis pakub traditsioonilistele teenustele 
uusi vahendeid ja võimalusi; rõhutab, et ligipääs spektri nendele osadele, mis on varem 
olnud reserveeritud ringhäälingule, võib anda võimaluse uute teenuste levikuks, kui 
hallata spektrit nii tõhusalt ja tulemuslikult kui võimalik, et mitte häirida kvaliteetsete 
digitaalse ringhäälingu programmide edastamist;

4. märgib, et digitaalse dividendi tõhus jagamine on võimalik, ilma et takistataks ühtegi 
praegu ultrakõrgsagedusala spektri litsentsi omavat turu osapoolt, ning praeguste 
ringhäälinguteenuste efektiivne jätkumine ja laienemine on võimalik, tagades samal ajal 
piisava ultrakõrgsagedusala spektri ressursi jagamise uutele mobiilsetele 
multimeediatehnoloogiatele ja traadita lairiba tehnoloogiatele, et pakkuda Euroopa 
kodanikele uusi interaktiivseid teenuseid;

5. on veendunud, et tänu tehnoloogilisele lähenemisele on varsti võimalik pakkuda uusi 
multimängupakette, mis põhinevad uuenduslikel tehnoloogiatel ja teenustel, ning märgib 
samal ajal, et selliste pakettide võimalikkus sõltub suuresti väärtusliku spektri, aga ka uute 
interaktiivsete tehnoloogiate (näiteks multimeediatehnoloogiate ja traadita lairiba 
tehnoloogiate) olemasolust, mis teevad võimalikuks ladusa koostalitusvõime, ühenduvuse 
ja levi;

6. rõhutab, et digitaalne dividend pakub Euroopa Liidule unikaalset võimalust arendada 
maailmas oma juhtrolli mobiilsete multimeediatehnoloogiate valdkonnas ja vähendada 
samal ajal digitaalset lõhet suurema teabevoo, teadmiste ja teenustega, mis ühendavad 
kõiki Euroopa kodanikke ja loovad uusi meedia, kultuuri ja mitmekesisusega seotud 
võimalusi Euroopa Liidu territooriumi kõigis osades;

7. toetab koordineeritumat lähenemist spektri kasutamisele, et tagada digitaalse dividendi 
optimaalne kasutamine, mis võimaldab ringhäälinguorganisatsioonidel jätkata ja arendada 
edasi seniste teenuste pakkumist, võimaldades teistel uutel kasutajatel saada kasu 
digitaalsest dividendist kooskõlas rahvusvaheliste lepingute ja riikliku poliitika 
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prioriteetidega;

8. rõhutab keskkonna strateegilist tähtsust Euroopa Liidus, kus on tagatud ruum 
innovatsiooni, uute tehnoloogiate, uute teenuste ja uute turule tulijate jaoks, et edendada 
Euroopa konkurentsivõimet ja ühtekuuluvust; rõhutab, et on oluline anda lõppkasutajatele 
valikuvabadus toodete ja teenuste suhtes, et saavutada turgude ja tehnoloogiate 
dünaamiline areng Euroopa Liidus;

9. rõhutab, et Euroopa Liit peab seda ainulaadset võimalust kasutama niipea kui võimalik, 
kui ta tahab saavutada maailmas juhtpositsiooni uute interaktiivsete digitaalsete 
platvormide osas ja muuta reaalsuseks i2010 strateegias kavandatud „infoühiskonna 
kõikide jaoks”, ning see võib tähendada aktiivset koostööd liikmesriikide vahel, et ületada 
digitaalse dividendi tõhusale (ümber)jaotamisele riiklikul tasandil eksisteerivad takistused;

10. rõhutab kasu, mida liikmesriigid saavad oma digitaalse dividendi võimalikult kiirest 
vabastamisest, et Euroopa kodanikud ja tarbijad saaksid kasutada uusi, uuenduslikke ja 
konkurentsivõimelisi teenuseid; märgib eelkõige, et mõned riigid on juba lülitunud ümber 
digitaalsele ringhäälingule ja/või määratlenud oma digitaalse dividendi;

11. rõhutab, et liikmesriigid võiksid kaaluda tehnoloogia seisukohalt neutraalseid 
enampakkumisi digitaalse dividendi tõttu vabanenud sageduste jagamisel ja nende 
sageduste kaubeldavaks muutmist; on samas seisukohal, et see protseduur peab olema 
täielikult kooskõlas ITU raadioside-eeskirjadega, riigi sagedusplaani ja riiklike poliitiliste 
eesmärkidega, et vältida kahjulikke ja häirivaid mõjutusi osutatud teenuste vahel; hoiatab 
spektri killustumise eest, mis viib piiratud ressursside alakasutamiseni; kutsub komisjoni 
üles tagama, et tulevane koordineeritud spektrikava ei tekita uusi takistusi edasisele 
innovatsioonile;

12. rõhutab, et digitaalne dividend pakub riiklikele audiovisuaal- ja meediapoliitika 
eesmärkidele uusi võimalusi; on seepärast veendunud, et digitaalse dividendi haldamise 
kohta tehtud otsused peaksid edendama audiovisuaal- ja meediapoliitikaga seotud üldist 
huvi pakkuvaid eesmärke, nagu väljendusvabadus, meediakanalite paljusus ning 
kultuuriline ja keeleline mitmekesisus;

13. nõuab liikmesriikide vahel tihedat koostööd, et saavutada tõhus, avatud ja 
konkurentsivõimeline siseturg, määratledes ühised spektrivahemikud, et arendada uusi 
üleeuroopalisi teenuseid ja võtta piisava skaala tagamiseks kasutusele uusi 
võrgutehnoloogiaid;

14. on seisukohal, et sageduste jaotamise enampakkumiste jaoks tuleks liikmesriikidel võtta 
vastu ühtne lähenemisviis enampakkumiste tingimuste ja meetodite ning loodud 
ressursside jagamise kohta; kutsub komisjoni üles esitama sellekohased suunised.
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