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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at digitaliseringsdividenden giver Europa enestående muligheder for at 
udvikle bredbånd og internet og stadig være førende på verdensplan inden for mobile 
multimedietjenester og dermed bygge bro over den digitale kløft og give nye muligheder 
for borgere, tjenester, medier og kulturel mangfoldighed i hele EU;

2. bemærker, at teknologisk konvergens er en realitet, som giver traditionelle tjenester nye 
muligheder; fremhæver, at adgang til dele af det frekvensområde, som tidligere har været 
reserveret til radio- og tv-udsendelser, er af afgørende betydning for at gøre det muligt at 
skabe nye tjenester;

3. støtter en fælles strategi for anvendelsen af frekvensområdet for at sikre optimal 
anvendelse af digitaliseringsdividenden, der gør det muligt for radio- og tv-selskaberne 
fortsat at tilbyde deres nuværende tjenester, men som allokerer digitaliseringsdividenden 
neutralt;

4. understreger den strategiske betydning af et miljø i EU, hvor der er sikret mulighed for 
innovation, nye teknologier, nye tjenester og nye aktører for at forbedre Europas 
konkurrenceevne og samhørighed; understreger, at det er afgørende at give slutbrugere 
valgfrihed med hensyn til produkter og tjenester for at opnå en dynamisk udvikling af 
markeder og teknologier i EU;

5. er tilhænger af teknologineutrale auktioner for at allokere frekvenser, som er frigivet som 
følge af digitaldividenden, og for at gøre det muligt at handle med dem; advarer dog mod 
opsplitning af frekvensområder, der fører til, at knappe ressourcer ikke udnyttes optimalt; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at en fælles frekvensplan ikke vil medføre nye 
hindringer for fremtidig innovation;
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