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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. merkt op dat de meeste lidstaten tegenwoordig achterlopen op andere ontwikkelde landen 
als het gaat om investering in communicatie-infrastructuren van de nieuwe generatie en 
benadrukt dat het bereiken van een leidende rol op het gebied van breedband- en 
internetontwikkeling van cruciaal belang is voor het concurrentievermogen en de cohesie 
van de Europese Unie in de internationale arena, vooral als het gaat om de ontwikkeling 
van interactieve digitale platforms en de levering van nieuwe diensten, zoals elektronische 
handels-, gezondheids-, onderwijs- en overheidsdiensten;

2. onderstreept dat het digitale dividend Europa unieke mogelijkheden biedt voor de 
ontwikkeling van nieuwe diensten, zoals mobiele televisie en draadloze internettoegang, 
en om wereldleider te blijven op het gebied van technologieën voor mobiele multimedia, 
terwijl de digitale ‘kloof’ wordt overbrugd dankzij nieuwe mogelijkheden voor burgers, 
diensten, media en culturele verscheidenheid in de gehele Europese Unie;

3. merkt op dat technologische convergentie een feit is, en dat hierdoor nieuwe middelen en 
mogelijkheden voor traditionele diensten ontstaan; benadrukt dat toegang tot de delen van 
het spectrum die voorheen voor omroepactiviteiten waren gereserveerd de opkomst van 
nieuwe diensten mogelijk kan maken, op voorwaarde dat het spectrum zo efficiënt en 
effectief mogelijk wordt beheerd, om te voorkomen dat de levering van hoogwaardige 
digitale omroepprogramma’s wordt gehinderd;

4. constateert dat een efficiënte toewijzing van het digital dividend kan worden bereikt 
zonder dat een van de spelers die op dit moment licenties in de ultrahoge-frequentieband 
hebben, hiervan hinder ondervindt, en dat voortzetting en uitbreiding van de huidige 
omroepdiensten effectief kan worden bereikt, terwijl er tegelijkertijd zorg voor wordt 
gedragen dat nieuwe technologieën voor mobiele multimedia en draadloze 
breedbandtoegang een substantieel deel van het spectrum in de ultrahoge-frequentieband 
krijgen toegewezen om de Europese burgers nieuwe interactieve diensten te kunnen 
bieden;

5. is ervan overtuigd dat er als gevolg van de toegenomen technologische convergentie 
spoedig nieuwe multiplay-pakketten zullen worden aangeboden die innovatieve 
technologieën en diensten bevatten, en merkt tegelijkertijd op dat de opkomst van die 
aanbiedingen sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van kostbaar spectrum alsmede 
van nieuwe interactieve technologieën die naadloze interoperabiliteit, connectiviteit en 
dekking mogelijk maken, zoals mobiele multimediatechnologieën en technologieën voor 
draadloze breedbandtoegang;

6. onderstreept dat het digitale dividend de Europese Unie een unieke kans biedt om haar rol 
als wereldleider op het gebied van mobiele multimediatechnologieën te ontwikkelen en 
tegelijkertijd de digitale kloof te overbruggen met een grotere stroom van informatie, 
kennis en diensten, die alle Europese burgers met elkaar verbindt en nieuwe 
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mogelijkheden biedt voor media, cultuur en diversiteit in alle delen van de Europese Unie;

7. ondersteunt inspanningen voor een gecoördineerde aanpak van het gebruik van het 
spectrum om optimaal gebruik van het digitale dividend te waarborgen, waarbij omroepen 
hun huidige diensten kunnen voortzetten en ontwikkelen, en andere, nieuwe gebruikers de 
mogelijkheid krijgen om van het digitale dividend te profiteren in overeenstemming met 
internationale afspraken en nationale beleidsprioriteiten;

8. benadrukt het strategisch belang van een EU-omgeving waar ruimte voor innovatie, 
nieuwe technologieën, nieuwe diensten en nieuwkomers wordt gewaarborgd om het
concurrentievermogen en de cohesie in Europa te vergroten; onderstreept dat het van 
cruciaal belang is eindgebruikers op het punt van producten en diensten keuzevrijheid te 
geven om een dynamische ontwikkeling van markten en technologieën in de Europese 
Unie te verwezenlijken;

9. benadrukt dat de Europese Unie zo spoedig mogelijk moet profiteren van een dergelijke 
unieke kans als zij wereldleider wil worden op het gebied van interactieve digitale 
platforms en het streven 'informatiemaatschappij voor iedereen', dat geformuleerd is in de 
strategie i2010, wil verwezenlijken en dat hiervoor actieve samenwerking tussen de 
lidstaten nodig kan zijn om de obstakels die op nationaal niveau bestaan bij de efficiënte
(her)verdeling van het digitale dividend, weg te nemen;

10. benadrukt dat het gunstig is als de lidstaten zo snel mogelijk hun digitale dividenden 
vrijgeven om de Europese burgers en consumenten de mogelijkheid te geven om te 
profiteren van nieuwe, innovatieve en concurrerende diensten; merkt in het bijzonder op 
dat sommige landen al zijn overgeschakeld op digitale televisie-uitzending en/of hun 
digitale dividend al hebben vastgesteld;

11. onderstreept van mening dat de lidstaten technologieneutrale veilingen zouden kunnen 
overwegen om door het digitale dividend vrijgekomen frequenties toe te wijzen en 
verhandelbaar te maken; is echter van mening dat deze procedure volledig moet voldoen
aan de ITU-radiovoorschriften, de nationale frequentieplanning en de nationale 
beleidsdoelstellingen, om schadelijke interferentie tussen de geleverde diensten te 
voorkomen; waarschuwt voor fragmentatie van het spectrum, waardoor schaarse 
hulpbronnen niet optimaal worden gebruikt; roept de Commissie op ervoor te zorgen dat 
een toekomstig gecoördineerd spectrumplan geen nieuwe obstakels voor toekomstige 
innovatie creëert;

12. benadrukt dat het digitale dividend nieuwe mogelijkheden biedt voor de doelstellingen 
van het nationale audiovisuele en mediabeleid; is er daarom van overtuigd dat 
beslissingen over het beheer van het digitale dividend gericht moeten zijn op de 
doelstellingen inzake het bevorderen van het algemeen belang die zijn gekoppeld aan het 
audiovisuele en mediabeleid, zoals vrijheid van meningsuiting, pluralisme van de media 
en culturele en linguïstische diversiteit;

13. roept op tot nauwe samenwerking tussen de lidstaten om een efficiënte, open en 
concurrerende interne markt te creëren door het aanwijzen van gemeenschappelijke 
spectrumbanden voor de ontwikkeling van nieuwe pan-Europese diensten en voor het 
waarborgen van voldoende ruimte voor de inzet van nieuwe netwerktechnologieën;
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14. is van mening dat de lidstaten in het geval van veilingen voor de toewijzing van 
frequenties een gemeenschappelijke aanpak moeten aannemen met betrekking tot de 
voorwaarden en modaliteiten van de veilingen en de toewijzing van de gegenereerde 
middelen; verzoekt de Commissie hiervoor richtsnoeren op te stellen.
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