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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. súhlasí s tým, že je potrebné zabezpečiť optimálne využitie digitálnej dividendy zo 
sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho hľadiska;

2. zdôrazňuje, že spektrum je kľúčovým zdrojom a je dôležité pre účinné fungovanie 
vnútorného trhu; súhlasí s tým, že digitálna dividenda predstavuje jedinečnú príležitosť na 
otvorenie dostatočného spektra na to, aby vysielatelia mohli rozvíjať a rozširovať svoje 
služby a pokryť rýchlo rastúci dopyt po službách bezdrôtovej komunikácie predovšetkým 
vo vidieckych oblastiach; zdôrazňuje, že využívaním trhových mechanizmov by sa mali 
chrániť záujmy spotrebiteľov a podporovať uvádzanie inovatívnych produktov a služieb 
do prevádzky; 

3. berie na vedomie rozdiely vo vnútroštátnych systémoch prideľovania a využívania spektra 
a všíma si, že tieto rozdiely predstavujú vážnu prekážku pri budovaní efektívne 
fungujúceho jednotného trhu; 

4. zdôrazňuje význam technickej neutrality pri podpore inovácií a interoperability; vyzýva 
na flexibilnejšiu a transparentnejšiu politiku pre zohľadnenie verejného záujmu;

5. vyzýva na použitie prístupu „krok za krokom“; zastáva názor, že sa musí zohľadniť vplyv 
na menšie siete – predovšetkým miestne bezdrôtové siete – na ktoré sa v súčasnosti 
nevzťahujú žiadne požiadavky v oblasti povolení, a že by sa mal podporovať prístup 
k širokopásmovým službám pre všetkých obyvateľov, najmä vo vidieckych oblastiach;

6. súhlasí s tým, že na úrovni EÚ je potrebná koordinácia, aby sa zabezpečilo úplné využitie 
potenciálu digitálnej dividendy, avšak zároveň zdôrazňuje potrebu zabezpečiť flexibilitu v 
oblasti riešenia rozdielov na vnútroštátnej úrovni, ako sú miestne sociálne potreby 
a potreby trhu; súhlasí s tým, že akékoľvek spoločné plánovanie spektra by sa malo 
neustále revidovať, aby ho bolo možné vhodným spôsobom upravovať;

7. súhlasí s návrhom Komisie smerovať k spoločnému plánovaniu spektra na úrovni EÚ a 
pripraviť potrebné opatrenia na rezerváciu a koordináciu spoločných pásiem na úrovni 
EÚ.
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