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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott införliva följande förslag i sitt förslag till 
resolution:

1. Utskottet instämmer i behovet av att säkerställa en optimal användning av den digitala 
utdelningen ur ett socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv.

2. Utskottet betonar att spektrum är en mycket viktig resurs för att den inre marknaden ska 
fungera effektivt. Utskottet instämmer i att övergången till den digitala utdelningen är en 
unik möjlighet att öppna upp tillräckligt med spektrum för programföretag så att de kan 
utveckla och expandera sina tjänster och täcka den snabbt växande efterfrågan på tjänster 
inom trådlös kommunikation, särskilt i landsbygdsområden. Utskottet betonar vidare att 
marknadsmekanismerna bör garantera konsumenternas intressen och uppmuntra 
utnyttjandet av innovativa produkter och tjänster.

3. Utskottet noterar skillnaderna i nationella system för tilldelning och utnyttjande av 
spektrum och även att dessa skillnader utgör allvarliga hinder mot att uppnå en effektivt 
fungerande gemensam marknad.

4. Utskottet betonar betydelsen av teknisk neutralitet för att främja innovation och 
driftskompatibilitet och kräver en mer flexibel och öppen politik som beaktar 
allmänhetens intressen.

5. Utskottet kräver ett stegvis tillvägagångssätt på området och anser att effekterna för 
mindre nätverk – särskilt lokala trådlösa nätverk – för vilka inga licenskrav för närvarande 
gäller måste beaktas och att allmän tillgång till bredband bör främjas, särskilt i 
landsbygdsområden.

6. Utskottet instämmer i behovet av samordning på EU-nivå så att den digitala utdelningens 
potential utnyttjas fullt ut, men understryker även att det krävs flexibilitet för att hantera 
skillnader på nationell nivå, exempelvis lokala sociala och marknadsmässiga behov. 
Utskottet instämmer i att alla gemensamma spektrum bör stå under fortsatt översyn så att 
lämpliga justeringar kan göras.  

7. Utskottet instämmer vidare i kommissionens förslag att utvecklas i riktning mot en 
gemensam spektrumplan på EU-nivå och utarbeta de åtgärder som krävs för att reservera 
och samordna gemensamma band på EU-nivå.
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