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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er enig i behovet for at sikre den optimale anvendelse af digitaliseringsdividenden fra et 
socialt, kulturelt og økonomisk perspektiv;

2. understreger, at frekvensområdet er en vigtig ressource og væsentlig for en effektiv drift 
af det indre marked; er enig i, at digitaliseringsdividenden er en unik mulighed for at åbne 
for et tilstrækkeligt frekvensområde til, at tv-radiospredningsorganer kan udvikle og 
udvide deres tjenester, og for at dække den hurtigtvoksende efterspørgsel efter trådløse 
kommunikationstjenester, navnlig i landområder; understreger, at brugen af 
markedsmekanismer bør sikre forbrugernes interesser og opfordre til at udvikle innovative 
produkter og tjenester;

3. bemærker forskellen i de nationale bestemmelser for frekvensallokering og -udnyttelse og 
bemærker endvidere, at disse forskelle udgør alvorlige forhindringer for forsøget på at 
opnå et effektivt fungerende indre marked;

4. understreger vigtigheden af teknisk neutralitet for at fremme innovation og 
interoperabilitet; opfordrer til en mere fleksibel og gennemsigtig politik for at tage hensyn 
til offentlighedens interesse;

5. opfordrer til, at der anvendes en trinvis fremgangsmåde på dette område; mener, at der 
skal tages behørigt hensyn til virkningen for mindre netværk, navnlig lokale trådløse 
netværk, hvortil der på nuværende tidspunkt ikke er nogen krav om licens, og at universel 
adgang til bredbånd, navnlig i landområderne, bør fremmes;

6. er enig i behovet for en samordning i EU-regi for at sikre, at der åbnes op for 
digitaliseringsdividendens fulde potentiale, men understreger ligeledes behovet for at sikre 
fleksibilitet, så man kan håndtere nationale forskelle, såsom lokale, sociale og 
markedsmæssige behov; er desuden enig i, at enhver form for fælles frekvensplanlægning 
bør være under permanent kontrol, så passende tilpasninger kan foretages efter behov;

7. er enig i Kommissionens forslag om, at man skal forsøge at udvikle en fælles frekvensplan 
på EU-niveau samt forberede de påkrævede foranstaltninger til reservering og 
koordinering af de fælles frekvensbånd på EU-niveau.
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