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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συμφωνεί με την ανάγκη να εξασφαλισθεί η βέλτιστη χρήση του ψηφιακού μερίσματος 
από κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής απόψεως·

2. υπογραμμίζει ότι το φάσμα αποτελεί βασικό πόρο και ότι είναι σημαντικό για την 
αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· συμφωνεί ότι το ψηφιακό μέρισμα 
είναι μία μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει επαρκώς το φάσμα για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και να 
καλύψουν με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό την αυξανόμενη ζήτηση για ασύρματες υπηρεσίες 
επικοινωνιών, ειδικά στις  αγροτικές περιοχές. Υπογραμμίζει ότι η χρήση μηχανισμών της 
αγοράς θα πρέπει να εγγυάται τα συμφέροντα των καταναλωτών και ενθαρρύνει την 
υποστήριξη των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών·

3. σημειώνει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών καθεστώτων χορήγησης και εκμετάλλευσης 
του φάσματος και σημειώνει επίσης το γεγονός ότι αυτές οι διαφορές εκπροσωπούν 
σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη μιας αποτελεσματικά λειτουργούσας ενιαίας αγοράς·

4. υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνικής ουδετερότητας στην προώθηση της καινοτομίας 
και διαλειτουργικότητας· καλεί για μία πλέον ευέλικτη και διαφανή πολιτική που θα 
λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον·

5. ζητεί μία σταδιακή προσέγγιση στον εν λόγω τομέα· θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι επιπτώσεις για τα μικρότερα δίκτυα - κυρίως τα τοπικά ασύρματα δίκτυα - για 
τα οποία δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος καμία απαίτηση στον τομέα της άδειας και 
ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί μία ενιαία πρόσβαση στα δίκτυα ευρείας ζώνης, κυρίως στις 
αγροτικές περιοχές· 

6. συμφωνεί με την ανάγκη συντονισμού σε επίπεδο της ΕΕ για να εξασφαλισθεί ότι θα 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό του ψηφιακού μερίσματος, αλλά, υπογραμμίζει επίσης 
την ανάγκη να εξασφαλισθεί η ευελιξία στην αντιμετώπιση των διαφοροποιήσεων σε 
ενικό επίπεδο, όπως τοπικές κοινωνικές ανάγκες και ανάγκες της αγοράς· συμφωνεί ότι 
κάθε κοινός προγραμματισμός στον τομέα του φάσματος συχνοτήτων θα πρέπει να 
επανεξετάζεται σε μόνιμη βάση κατά τρόπο ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται οι 
απαραίτητες προσαρμογές·

7. συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής για ένα κοινό σχέδιο φάσματος σε επίπεδο  ΕΕ 
και για την προετοιμασία των απαραίτητων μέτρων, τη δέσμευση και συντονισμό των 
κοινών ζωνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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