
PA\714200NL.doc PE404.482v01-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2008/XXXX(INI)

13.3.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: Een 
gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt 
door de digitale omschakeling
(2008/xxxx(INI))

Rapporteur voor advies: Heide Rühle



PE404.482v01-00 2/3 PA\714200NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\714200NL.doc 3/3 PE404.482v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. stemt er mee in dat er vanuit sociaal, cultureel en economisch gezichtspunt moet worden 
gezorgd voor optimaal gebruik van het digitale dividend;

2. benadrukt dat het spectrum een belangrijke hulpbron vormt en van groot belang is voor 
het effectief functioneren van de interne markt; sluit zich aan bij de gedachte dat het 
digitale dividend een unieke gelegenheid biedt om voor omroepen voldoende spectrum 
vrij te maken zodat deze hun diensten in belangrijke mate kunnen ontwikkelen en hun 
diensten kunnen uitbreiden, alsmede om aan de snel groeiende vraag naar draadloze 
communicatiediensten, met name op het platteland, te voldoen; voert met klem aan dat de 
belangen van de consument dienen te worden beschermd aan de hand van 
marktmechanismen en zou willen oproepen tot het ter hand nemen van vernieuwende 
producten en diensten; 

3. wijst erop dat de nationale regels voor het toewijzen en exploiteren van het spectrum wijd 
uiteenlopen en merkt in dit verband op dat genoemde verschillen ernstige obstakels 
vormen voor de verwezenlijking van een effectief functionerende interne markt; 

4. beklemtoont dat technische neutraliteit van belang is om innovatie en interoperabiliteit te 
bevorderen; vraagt om een flexibeler en transparanter beleid ten aanzien van de afweging 
van publieke belangen;

5. roept op tot een stapsgewijze aanpak op dit vlak; is van mening dat rekening dient te 
worden gehouden met de gevolgen voor kleinere netwerken – met name de plaatselijke 
draadloze netwerken – waarvoor momenteel geen vergunningsvereisten gelden, en dat de 
algehele toegang tot breedband moet worden bevorderd, in het bijzonder op het platteland;

6. stemt ermee in dat er op EU-niveau coördinatie nodig is om te zorgen dat het volledige 
potentieel van het digitale dividend wordt vrijgemaakt, maar benadrukt tegelijkertijd dat 
er moet worden gezorgd voor flexibiliteit teneinde afwijkende gevallen op nationaal 
niveau, zoals plaatselijke maatschappelijke en marktbehoeften, aan te pakken; 
onderschrijft dat de gemeenschappelijk planning van het spectrum voortdurend moet 
worden geëvalueerd, opdat waar nodig aanpassingen kunnen worden gemaakt;

7. stemt in met het voorstel van de Commissie om op EU-niveau tot een gemeenschappelijk 
plan voor het spectrum te komen en om de vereiste maatregelen voor te bereiden om op 
EU-niveau gemeenschappelijke banden te reserveren en te coördineren.
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