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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. onderstreept dat het digitale dividend Europa unieke mogelijkheden biedt voor de 
ontwikkeling van breedband en Internet en om wereldleider te blijven op het gebied van 
technologieën voor mobiele multimedia, terwijl de digitale ‘kloof’ wordt overbrugd door 
nieuwe mogelijkheden voor burgers, diensten, media en culturele verscheidenheid in de 
gehele Europese Unie;

2. merkt op dat technologische convergentie een feit is, en dat hierdoor nieuwe middelen en 
mogelijkheden voor traditionele diensten ontstaan; benadrukt dat toegang tot de delen van 
het spectrum die voorheen voor omroepactiviteiten waren gereserveerd van cruciaal 
belang is voor de opkomst van nieuwe diensten; 

3. ondersteunt een gemeenschappelijke aanpak van het gebruik van het spectrum om 
optimaal gebruik van het digitale dividend te waarborgen, waarbij omroepen hun huidige 
diensten kunnen blijven leveren, maar het digitale dividend neutraal wordt toegewezen; 

4. benadrukt het strategisch belang van een EU-omgeving waar ruimte voor innovatie, 
nieuwe technologieën, nieuwe diensten en nieuwkomers wordt gewaarborgd, om 
concurrentievermogen en cohesie in Europa te vergroten; onderstreept dat het van cruciaal 
belang is eindgebruikers op het punt van producten en diensten keuzevrijheid te geven om 
een dynamische ontwikkeling van markten en technologieën in de Europese Unie te 
bereiken;

 5. is voorstander van technologieneutrale veilingen om door het digitale dividend 
vrijgekomen frequenties toe te wijzen en verhandelbaar te maken; waarschuwt echter voor 
fragmentatie van het spectrum, waardoor schaarse hulpbronnen niet optimaal worden 
gebruikt; roept de Commissie op ervoor te zorgen dat een gemeenschappelijk 
spectrumplan geen nieuwe obstakels voor toekomstige innovatie creëert. 
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