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EHDOTUKSET

Sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. yhtyy mielipiteeseen tarpeesta varmistaa digitaalisen ylijäämätaajuuden paras 
mahdollinen käyttö sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmista katsottuina;

2. korostaa, että lähetystaajuudet muodostavat keskeisen voimavaran ja että ne ovat 
olennaisen tärkeitä sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta; yhtyy mielipiteeseen, 
että digitaalinen ylijäämä muodostaa ainutlaatuisen mahdollisuuden riittävän kattavien 
lähetystaajuuksien avaamiseksi lähetystoiminnan harjoittajille, jotta ne voivat kehittää ja 
laajentaa palveluitaan ja täten vastata langattomien viestintäpalveluiden nopeasti kasvavan 
kysyntään etenkin maaseudulla; korostaa, että markkinamekanismien olisi turvattava 
kuluttajien edut ja rohkaistava innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden käyttöön; 

3. panee merkille kansallisten järjestelmien eroavaisuudet taajuuksien varaamisen osalta ja 
panee merkille, että kyseiset eroavaisuudet haittaavat merkittävästi yhteismarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan saavuttamista; 

4. korostaa teknisen neutraaliuden tärkeyttä innovaation ja yhteentoimivuuden edistämisessä; 
kehottaa joustavamman ja läpinäkyvämmän politiikan tarvetta yleisen edun 
huomioimiseksi;

5. kehottaa asteittaisen lähestymisen soveltamista kyseisellä toimialalla; katsoo, että 
vaikutukset, jotka kohdistuvat pienempiin verkkoihin – etenkin paikallisiin langattomiin 
verkkoihin –, joihin ei sovelleta tällä hetkellä minkäänlaisia lupavaatimuksia, on otettava 
huomioon ja että laajakaistan yleistä saatavuutta on edistettävä etenkin maaseudulla;

6. yhtyy mielipiteeseen Euroopan unionin tasolla tapahtuvan koordinaation tarpeesta 
digitaalisen ylijäämän täyden potentiaalin hyödyntämiseksi, mutta painottaa myös 
joustavuuden tarvetta kansallisten eroavaisuuksien, esimerkiksi paikallisten sosiaalisten 
tarpeiden ja markkinatarpeiden, käsittelyssä; yhtyy mielipiteeseen, että yhteistä 
taajuussuunnitelmaa on jatkuvasti arvioitava, jotta siihen voidaan tehdä sopivia 
tarkistuksia;

7. yhtyy komission ehdotukseen yhteisen EU:n tason taajuussuunnitelman saavuttamisesta ja 
ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta yhteiset taajuuskaistat voidaan varata ja niiden 
käytöstä voidaan päättää EU:n tasolla.


	714200fi.doc

