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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott införa följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att den digitala utdelningen har gett Europa ett unikt 
tillfälle att utveckla bredband och Internet och att behålla positionen som världsledande 
inom mobil multimediateknik samtidigt som den digitala klyftan överbryggs, och att 
erbjuda nya möjligheter för medborgare, tjänster, medier och kulturell mångfald i hela 
Europeiska unionen.

2. Europaparlamentet konstaterar att den tekniska konvergensen är en realitet som innebär 
nya verktyg och möjligheter för traditionella tjänster. Om nya tjänster ska kunna uppstå är 
det nödvändigt att ge tillgång till de delar av spektrumet som tidigare har reserverats för 
radio och TV.

3. Europaparlamentet stöder ett gemensamt angreppssätt för utnyttjandet av spektrumet för 
en optimal användning av den digitala utdelningen som låter sändningsföretagen fortsätta 
att erbjuda sina nuvarande tjänster, men fördela den digitala utdelningen på ett neutralt 
sätt.

4. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är ur strategisk synvinkel att Europeiska 
unionen erbjuder en miljö där plats för innovationer, ny teknik, nya tjänster och nya 
aktörer garanteras, så att Europas konkurrenskraft och sammanhållning ska kunna stärkas. 
Det är avgörande att ge slutanvändarna valfrihet vad avser produkter och tjänster för att 
marknader och teknik ska kunna utvecklas på ett dynamiskt sätt i Europeiska unionen.

5. Europaparlamentet är positivt till teknikneutrala auktioner för att fördela frekvenser som 
blivit fria genom den digitala utdelningen och för att göra det möjligt att handla med dessa 
frekvenser. Dock varnar parlamentet för en fragmentisering av spektrumet, vilket leder till 
en suboptimal användning av knappa resurser. Kommissionen uppmanas att se till att en 
gemensam spektrumplan inte skapar nya hinder för framtida innovationer.


