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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

1. egyetért azzal, hogy társadalmi, kulturális és gazdasági szempontból biztosítani kell a 
digitális frekvenciatöbblet optimális felhasználását;

2. hangsúlyozza, hogy a spektrum alapvető és lényeges erőforrás a belső piac hatékony 
működése szempontjából; egyetért azzal, hogy a digitális frekvenciatöbblet egyedülálló 
lehetőség arra, hogy a műsorszolgáltatók elegendő frekvenciát nyissanak meg 
szolgáltatásaik fejlesztéséhez és bővítéséhez, valamint a vezeték nélküli kommunikációs 
szolgáltatások iránti gyorsan növekvő igény kielégítéséhez, különösen a vidéki 
területeken; hangsúlyozza, hogy piaci mechanizmusok alkalmazásával kellene megvédeni 
a fogyasztók érdekeit és ösztönözni innovatív termékek és szolgáltatások igénybe vételét; 

3. tudomásul veszi a frekvenciakiosztás és -üzemeltetés szabályozásában mutatkozó nemzeti 
eltéréseket és megjegyzi, hogy ezek az eltérések komolyan akadályozzák a hatékonyan 
működő egységes piac létrejöttét; 

4. kiemeli a technikai semlegesség fontosságát az innováció és az interoperabilitás 
ösztönzéséhez; rugalmasabb és átláthatóbb politikára hív fel a közérdek szem előtt tartása 
érdekében;

5. lépésenkénti megközelítésre hív fel e téren; véleménye szerint az olyan kisebb hálózatokra 
– különösen helyi vezeték nélküli hálózatokra – gyakorolt hatásokat is figyelembe kell 
venni, amelyekhez jelenleg nem szükséges licenc, és ösztönözni kell – különösen a vidéki 
területeken – a szélessávú kapcsolathoz való egyetemes hozzáférést;

6. egyetért azzal, hogy uniós szintű összehangolás szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a 
digitális frekvenciatöbblet teljes potenciáljának felszabadítását, ugyanakkor azt is kiemeli, 
hogy a helyi társadalmi és piaci szükségletek miatti nemzeti szintű eltérések kezelése 
érdekében rugalmasság biztosítása is szükséges; egyetért azzal, hogy bármely közös 
spektrumtervezést folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy a megfelelő módosításokat 
eszközölni lehessen;

7. egyetért a Bizottság javaslatával, hogy uniós szintű közös spektrumterv felé kell haladni, 
és hogy a közös sávok megőrzése és összehangolása érdekében uniós szinten kell 
előkészíteni a szükséges intézkedéseket.
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