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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. piekrīt tam, ka jānodrošina digitālās dividendes optimāla izmantošana no sociālās, 
kultūras un ekonomikas perspektīvas viedokļa;

2. uzsver, ka radiofrekvenču spektrs ir galvenais resurss, svarīgs iekšējā tirgus sekmīgai 
darbībai; piekrīt, ka digitālā dividende ir vienreizēja iespēja pavērt pietiekamu spektru 
raidorganizācijām, lai tās varētu attīstīt un paplašināt savus piedāvātos pakalpojumus un 
apmierināt strauji augošo pieprasījumu pēc bezvadu sakaru pakalpojumiem, īpaši lauku 
rajonos; uzsver, ka tirgus mehānisms jāpielieto patērētāju interešu aizsardzībai, un atbalsta 
inovatīvu produktu un pakalpojumu izveidi;

3. atzīmē dalībvalstu atšķirības radiofrekvenču spektra piešķiršanas un ekspluatācijas kārtībā 
un atzīmē faktu, ka šīs atšķirības rada nopietnus šķēršļus iekšējā tirgus sekmīgas darbības 
nodrošināšanai;

4. uzsver tehniskās neitralitātes nozīmi jauninājumu un sadarbspējas veicināšanā, aicina uz 
elastīgāku un pārredzamāku politiku sabiedrības interešu ievērošanā;

5. aicina uz pakāpeniskuma principa ievērošanu šajā nozarē; uzskata, ka jāņem vērā ietekme 
uz mazākiem tīkliem, īpaši vietējiem bezvadu tīkliem, kuriem pašlaik nav vajadzīgas 
licences, un ka jāveicina piekļuve vispasaules ātrgaitas interneta tīklam, īpaši lauku 
teritorijās;

6. piekrīt koordinācijas vajadzībai ES līmenī, lai nodrošinātu digitālās dividendes potenciāla 
pilnīgu izmantošanu, tomēr uzsver, ka vajadzīga elastīga pieeja dalībvalstu atšķirību
sabiedrības un tirgus vajadzību ziņā ievērošanai; piekrīt, ka jebkura radiofrekvenču 
spektra kopīga plānošana jāpatur pastāvīgā redzeslokā, lai varētu izdarīt atbilstīgas 
izmaiņas;

7. piekrīt Komisijas priekšlikumam, ka jāvirza kopīgs radiofrekvenču spektra plāns ES 
līmenī un jāsagatavo vajadzīgie pasākumi kopīgu joslu rezervēšanai un koordinēšanai ES 
līmenī.
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