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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s tím, že ze sociálního, kulturního a hospodářského hlediska je třeba zajistit 
optimální využití digitální dividendy; 

2. zdůrazňuje, že spektrum je klíčovým zdrojem a že je významné pro efektivní fungování 
vnitřního trhu; souhlasí s tím, že digitální dividenda představuje jedinečnou příležitost pro 
otevření dostatečného spektra pro vysílací společnosti, které tak budou moci rozvíjet 
a rozšiřovat své služby a pokrýt rostoucí poptávku po bezdrátových komunikačních 
službách zejména ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že využití tržních mechanismů 
by mělo chránit zájmy spotřebitelů a podpořit zavádění inovačních produktů a služeb; 

3. bere na vědomí rozdíly ve vnitrostátních režimech pro přidělování a využívání spektra 
a shledává, že tyto rozdíly jsou vážnou překážkou pro dosažení efektivně fungujícího 
vnitřního trhu; 

4. zdůrazňuje význam technické neutrality v zájmu podpory inovací a interoperability; 
vyzývá k pružnější a transparentnější politice zohledňování veřejného zájmu;

5. vyzývá, aby se v této oblasti postupovalo krok za krokem; zastává názor, že je třeba vzít 
v úvahu dopady na menší sítě (zejména místní bezdrátové sítě), na něž se v současnosti 
nevztahují žádné licenční požadavky, a že by měl být podporován volný přístup 
k širokopásmovému připojení, a to především ve venkovských oblastech;

6. souhlasí s tím, že pro uvolnění plného potenciálu digitální dividendy je nezbytná 
koordinace na úrovni EU, avšak současně zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pružný 
přístup k rozdílům na vnitrostátní úrovni, jako jsou místní sociální a tržní potřeby; 
souhlasí s tím, že veškeré společné plánování spektra by mělo zůstat předmětem stálého 
přezkumu, aby bylo možno provádět vhodné úpravy;

7. schvaluje návrh Komise přejít na společný plán spektra na úrovni EU a připravit potřebná 
opatření pro rezervaci a koordinaci společných pásem na úrovni EU.
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