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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a digitális frekvenciatöbblet egyedi lehetőséget kínál Európának a 
szélessávú kapcsolat és az internet fejlesztésére, valamint arra, hogy világelső legyen a 
mobil multimédiás technológiákban, áthidalva a digitális megosztottságot és új 
lehetőségeket teremtve az állampolgároknak, a szolgáltatásoknak, a médiának és az 
Európai Unió kulturális sokszínűségét gazdagítva;

2. megjegyzi, hogy a technológiai konvergencia mára valósággá vált, új eszközöket és 
lehetőségeket biztosítva a hagyományos szolgáltatásoknak; hangsúlyozza, hogy az új 
szolgáltatások megjelenése érdekében kiemelkedő fontosságú, hogy a régebben a 
műsorszórás számára fenntartott frekvenciákhoz hozzáférést biztosítsanak;

3. támogatja a frekvenciahasználat közös megközelítését a digitális frekvenciatöbblet 
optimális felhasználása érdekében, ami lehetővé teszi, hogy a műsorszolgáltatók továbbra 
is kínálhassák jelenlegi szolgáltatásaikat, de a digitális frekvenciatöbbletet semleges 
alapon osszák ki;

4. hangsúlyozza az innovációt, új technológiákat, új szolgáltatásokat és új belépőket bátorító 
európai uniós környezet stratégiai jelentőségét az európai versenyképesség és kohézió 
fokozása érdekében; aláhúzza, hogy kiemelkedően fontos a végfelhasználóknak szabad 
választási lehetőséget biztosítani a termékek és szolgáltatások közül a piacok és 
technológiák dinamikus fejlődésének eléréséhez az Európai Unióban;

5. támogatja a digitális frekvenciatöbblet következtében felszabadult frekvenciák kiosztása 
során a technológiai szempontból semleges értékesítéseket, egyúttal lehetővé téve a 
frekvenciákkal való kereskedést; azonban figyelmeztet a spektrum túlzott 
feldarabolásának veszélyére, ami a korlátozott erőforrások nem optimális 
felhasználásához vezet; felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a közös 
spektrumterv ne képezzen akadályokat a jövőbeli innováció előtt.
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