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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

selle kohta, kuidas digitaalset dividendi Euroopas täielikult ära kasutada: ühine 
lähenemisviis digitaalringhäälingule üleminekuga vabaneva spektriosa kasutamisel
(2008/2099(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kuidas digitaalset dividendi Euroopas täielikult ära 
kasutada: ühine lähenemisviis digitaalringhäälingule üleminekuga vabaneva spektriosa 
kasutamisel” (KOM(2007)0700);

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2007. aasta resolutsiooni „Euroopa 
raadiospektripoliitika suunas”1;

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi spektripoliitika prioriteedid digitaalringhäälingule 
ülemineku puhul seoses Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) läheneva 
piirkondliku raadiosidekonverentsiga aastal 2006 (RRC-06)” (KOM(2005)0461);

– võttes arvesse raadiospektripoliitika töörühma 14. veebruari 2007. aasta arvamust ELi 
spektripoliitika mõjude kohta digitaalsele dividendile;

– võttes arvesse oma 16. novembri 2005. aasta resolutsiooni analoogringhäälingult 
digitaalringhäälingule ülemineku kiirendamise kohta 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni ning kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

A. arvestades, et analoogtelevisioonilt maapealsele digitaaltelevisioonile üleminekul 2012. 
aasta lõpuks vabaneb Euroopa Liidus tänu digitaaltehnoloogia paremale edastusvõimele 
ennenägematul hulgal spektriruumi, mis võimaldab seega spektri ümber jaotada ning 
annab uusi võimalusi turu kasvuks;

B. arvestades, et raadiospekter on olulise tähtsusega suure hulga teenuste osutamisel ja 
tehnoloogiapõhiste turgude arendamisel, mille väärtuseks hinnatakse 2,2 % ELi SKTst, 
ning on seepärast vastavalt Lissaboni strateegiale Euroopa tööstuse kasvu, tootlikkuse ja 
arengu oluline tegur;

C. arvestades, et spektri vähesus on takistanud uute teenuste pakkumist ja selle tõhus 
kasutamine on oluline, et tagada juurdepääs paljudele teenuste pakkumisest huvitatud 
osapooltele;

D. arvestades, et spektri tõhus kasutamine teenib ELi poliitika kultuurilisi eesmärke ja peaks 
soodustama kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning meediapluralismi;

                                               
1 ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 364.
2 ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 115.
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E. arvestades, et 27 liikmesriigil ei ole ühist digitaalringhäälingule ülemineku ajakava; 
arvestades, et paljudes liikmesriikides on kaugelearenenud digitaalringhäälingule 
ülemineku kavad, samas kui mõnedes teistes on üleminek juba toimunud,

1. tunnistab algatuse i2010 tähtsust uuendatud Lissaboni strateegia osana ja rõhutab tõhusa 
spektrile juurdepääsu ja kasutamise tähtsust Lissaboni eesmärkide saavutamisel;

2. nõuab tungivalt, et liikmesriigid lepiksid kokku ühise ajakava suhtes oma digitaalse 
dividendi võimalikult kiireks vabastamiseks, mis võimaldab Euroopa kodanikel saada 
kasu uute uuenduslike ja konkurentsivõimeliste teenuste kasutamisest;

3. usub, et digitaalne dividend avab ringhäälinguorganisatsioonidele piisavalt spektrit, et 
märkimisväärselt arendada ja laiendada pakutavaid teenuseid, võttes samal ajal arvesse 
muid võimalikke sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke rakendusi, nagu 
lairibarakenduste kasutamine niinimetatud digitaalse lõhe ületamiseks;

4. rõhutab võimalikku kasu mastaabisäästu kujul, mida toob spektri koordineeritud 
kasutamine ELis, ning vajadust parimal viisil ära kasutada digitaalset dividendi, et vältida 
killustatust, mis viib selle napi ressursi ebaotstarbeka kasutamiseni;

5. rõhutab, et digitaalse dividendi jaotamisel peaks põhiliseks juhtpõhimõtteks olema 
suurima sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku väärtuse tagamine parema ning 
geograafiliselt laiema teenuste ja digitaalse infosisu pakkumise kaudu kodanikele, mitte 
ainult riigitulude suurendamine;

6. rõhutab, et võimalikuks viisiks, kuidas digitaalne dividend võib aidata Lissaboni 
eesmärke saavutada, on lairibaühenduse teenuste kodanikele ja majanduse osapooltele 
kättesaadavamaks muutmine kogu ELis, mis aitab ületada digitaalset lõhet, tuues kasu 
ebasoodsas olukorras, kaugel asuvatele või maapiirkondadele ja tagades ühtlase levi 
kõigis 27 liikmesriigis;

7. rõhutab digitaalse dividendi panust eelkõige ebasoodsas olukorras, eraldatud piirkonnas 
elavatele kodanikele parendatud sotsiaalsete teenuste pakkumisse, näiteks e-valitsus, e-
tervishoid ja e-haridus;

8. rõhutab, et digitaalne dividend on ka audiovisuaal- ja meediapoliitika oluliseks 
vahendiks, mis võib tõhusalt edendada ja kaitsta sõnavabadust, kultuurilist mitmekesisust 
ning meediapluralismi;

9. julgustab liikmesriike võtma arvesse litsentsimata kasutajatele, eelkõige väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele ning mittetulundussektorile vabale sagedusele 
juurdepääsu asjakohasust;

10. rõhutab, et digitaalse dividendi jaotamine erinevate rakendusvõimaluste vahel igas 
liikmesriigis tuleks läbi viia läbipaistval viisil ja pärast laiaulatuslikku avalikku arutelu 
ning selle aluseks peaksid olema sõltumatud sotsiaal-majandusliku mõju hindamise 
uuringud;

11. tunnistab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) Genf 2006 kokkuleppe 
(piirkondlik raadiosidekonverents aastal 2006) ning ülemaailmse raadiosidekonverentsi 
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2007 (WRC-07) panust ultrakõrgsagedusala ümberjaotamisse;

12. palub liikmesriikidel 2009. aasta lõpuks töötada ühtse metoodika alusel välja riiklikud 
digitaalse dividendi strateegiad; nõuab tungivalt, et komisjon abistaks liikmesriike nende 
riiklike digitaalse dividendi strateegiate väljatöötamisel ja edendaks häid tavasid ELi 
tasandil;

13. rõhutab, et mõnede liikmesriikide peatne üleminek ja erinevused riiklikes 
üleminekukavades nõuavad ühenduse tasandil tegutsemist, millega ei saa oodata 
reformiga seotud direktiivide jõustumiseni;

14. tunnistab liikmesriikide õigust määrata digitaalse dividendi kasutamist, kuid kinnitab 
samuti, et liikmesriikidevaheliste ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste 
kahjulike ja häirivate mõjutuste vältimise ainsaks viisiks on ühenduse tasandil 
kooskõlastatud lähenemisviis;

15. toetab ühist ja tasakaalustatud lähenemisviisi digitaalse dividendi kasutamisele, mis 
võimaldab ringhäälinguorganisatsioonidel jätkuvalt oma teenuseid pakkuda ja neid 
laiendada ning elektroonilise side operaatoritel kasutada seda ressurssi uute teenuste 
pakkumiseks, millel on muud olulised sotsiaalsed ja majanduslikud rakendused, kuid 
rõhutab, et digitaalset dividendi tuleks igal juhul jaotada tehnoloogianeutraalsel viisil;

16. rõhutab võimalikku kasu, mis tuleneb kooskõlastatud lähenemisviisi rakendamisest 
mastaabisäästu, innovatsiooni, koostalitlusvõime ja võimalike üleeuroopaliste teenuste 
pakkumise kujul ning võimaluse korral digitaalse dividendi ühiste spektrivahemike 
ühenduse tasandil ühtlustamisest erinevate rakenduste kogumite tarbeks 
tehnoloogianeutraalsuse alusel; julgustab liikmesriike omavahel ning komisjoniga 
koostööd tegema, et selliseid sagedusvahemikke kindlaks määrata;

17. toetab spektri tõhusama kasutamise saavutamise ning uuenduslike ja edukate riiklike, 
piiriüleste ja üleeuroopaliste teenuste esilekerkimise hõlbustamise eesmärgil komisjoni 
kooskõlastavat lähenemisviisi, mis põhineb spektri ultrakõrgsagedusala kolmel erineval 
kogumil, võttes arvesse võimalikke raadiolainete häireid, mis tulenevad eri tüüpi võrkude 
samas sagedusvahemikus kooseksisteerimisest, ning olemasolevaid lubasid; 

18. nõuab tungivalt, et komisjon teostaks koostöös liikmesriikidega asjakohased tehnilised ja 
sotsiaal-majanduslikud uuringud, et määrata kindlaks selliste sagedusvahemike suurus ja 
omadused, mida saaks ühenduse tasandil koordineerida või ühtlustada;

19. palub komisjonil niipea, kui uuringud on teostatud ja raadiospektripoliitika töörühma 
ning Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsiga on 
konsulteeritud, ning võttes nõuetekohaselt arvesse riiklikke eripärasid, edastada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule õigusloomega seotud ettepanek meetmete vastuvõtmise kohta 
digitaalse dividendi ühiste spektrivahemike reserveerimiseks ja koordineerimiseks ELi 
tasandil;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele ning parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Demokraatliku arutelu toetamine
Analoogtelevisioonilt maapealsele digitaaltelevisioonile üleminekul 2012. aasta lõpuks 
vabaneb Euroopas tänu digitaaltehnoloogia paremale edastusvõimele ennenägematul hulgal 
spektriruumi. Seda spektriosa nimetatakse „digitaalseks dividendiks”1.

Komisjon väidab, et tänu digitaalsele dividendile avaneb ringhäälinguorganisatsioonidele
piisavalt spektrit, et märkimisväärselt arendada ja laiendada pakutavaid teenuseid ning samal 
ajal tagada muudele olulistele sotsiaalsetele ja majanduslikele rakendustele (nt 
lairibarakenduste kasutamine „digitaalse lõhe” ületamiseks) juurdepääs sellele väärtuslikule 
ressursile.

Komisjon kinnitab, et digitaalset dividendi on võimalik täielikult ära kasutada ainult juhul, kui 
keskendutakse ilma tabudeta spektri kõige väärtuslikumate rakenduste otsimisele. Kasvavad 
üleskutsed edasisteks aruteludeks selle üle, kuidas digitaalset dividendi tuleks kasutada, ning 
esile on kerkimas vajadus laiaulatusliku avaliku arutelu järele sellel teemal.

Riikliku poliitika eesmärgid ehk turu jagamine
Digitaalse dividendi jaotamine võib järgida erinevaid poliitika eesmärke. Ühendkuningriigi 
parlamendi kultuuri, meedia ja spordi erikomisjon on tagasi lükanud maapealse ringhäälingu 
organisatsioonide palved määrata digitaalse dividendi spektrivahemikud kõrgresolutsiooniga 
televisiooni (HDTV) jaoks ning on oma uut meediat ja loovaid tööstusharusid käsitlevas 
raportis toetanud Ühendkuningriigi reguleeriva asutuse lähenemisviisi, mille kohaselt 
pannakse digitaalringhäälingule üleminekul vabanevad sagedusalad tehnoloogia ja rakenduste 
suhtes neutraalsele oksjonile. Vastupidiselt sellele lükkab Prantsusmaa senat hiljutises raportis 
tehnoloogianeutraalsuse mõiste tagasi. Raportis väidetakse, et kõnealusele komisjonile on 
selge, et sagedusalade jaotamine erinevate kasutusvõimaluste vahel peaks põhinema 
poliitilistel otsustel, mis järgnevad demokraatlikule arutelule ning mida ei tohiks jätta 
pimedate turujõudude meelevalda. Ning lisatakse, et sellel komisjonil on tõsiseid kahtlusi 
tehnoloogianeutraalse lähenemisviisi suhtes, mida Euroopa Komisjon kavatseb elektroonilise 
side määruste läbivaatamisel rakendada.

Riiklikul tasandil pakutud erinevad lahendused, ülemineku peatne toimumine mõnedes 
riikides ja erinevused riiklikes kavades nõuavad ühenduse tasandil tegutsemist, millega ei saa 
oodata kuni reformi direktiivide jõustumiseni.

Liikmesriikidel on õigus määrata digitaalse dividendi kasutamist, kuid ühenduse tasandil 
kooskõlastatud lähenemisviis võib tagada liikmesriikidevaheliste ning liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vaheliste kahjulike ja häirivate mõjutuste vältimise.

                                               
1 Digitaalne dividend on komisjoni sõnul spektriosa, mis jääb väljapoole sagedusi, mida kasutatakse 
olemasolevate ringhäälinguteenuste osutamiseks täielikult digitaalses keskkonnas, sealhulgas praeguste avaliku 
teenindamise kohustuste täitmiseks.
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Kuidas sobitada konkureerivate kasutajate huve?
Ringhäälinguorganisatsioonid ja sideoperaatorid on tellinud erinevate kasutusvõimaluste 
majandusliku ja sotsiaalse väärtuse uuringud, millel on väga erinevad tulemused.

Raportöör toetab tugevalt ühist ja tasakaalustatud lähenemisviisi digitaalse dividendi 
kasutamisele, mis võimaldab ringhäälinguorganisatsioonidel jätkuvalt oma teenuseid pakkuda 
ja neid laiendada ning sideoperaatoritel kasutada seda ressurssi uute teenuste pakkumiseks, 
jaotades samas digitaalset dividendi tehnoloogianeutraalsuse alusel muudele olulistele 
sotsiaalsetele ja majanduslikele kasutusvõimalustele.

Millise ulatusega peaks olema ELi sekkumine?
Komisjon teeb ettepaneku ELi tasandil koordineeritud meetmete võtmiseks (vastu on võetud 
ühine lähenemisviis spektriosa haldamisele), et tagada dividendi sotsiaalselt ja majanduslikult 
optimaalne kasutamine. Komisjon väidab, et digitaalringhäälingule üleminekuga vabanenud 
sagedusalad tuleks koondada „kogumitesse”, mida sarnased teenused häirete vältimise 
eesmärgil kasutaksid. Mittetegutsemine tähendab, et spektriosa jaotamist dikteerivad 
rakendused, mis on edukad mujal maailmas, öeldakse dokumendis. Komisjon leiab, et 
ühesuunalised teenused, näiteks ringhääling, peaksid minema madalamale sagedusalale; 
keskmise või väikese võimsusega ühesuunalised teenused, näiteks mobiiltelevisioon, peaksid 
minema kõrgemasse sagedusvahemikku; samas kahesuunalised teenused, näiteks mobiilsed ja 
paiksed lairibaühendused, peaksid minema kõrgeimasse sagedusvahemikku. Esimese 
sammuna teeb komisjon ettepaneku tehniliste uuringute läbiviimiseks selliste 
sagedusvahemike suuruse ja omaduste kindlaksmääramiseks. Teatises öeldakse, et 
ringhäälingu sagedusvahemik peaks liikmesriikide kontrolli all olema; mobiilse multimeedia 
sagedusvahemikku tuleks vabatahtlikkuse alusel ühtlustada, kuid kõrgema sagedusvahemiku 
suhtes kohaldataks ELi tasandil ühtlustamist. Komisjon võtab „spektrivahemike 
koondamiseks vastu ühenduse siduva õigusakti”.

Käesoleva otsuse rakendamiseks peaks komisjon koostöös liikmesriikidega teostama 
asjakohased tehnilised ja sotsiaal-majanduslikud uuringud, et määrata kindlaks nende 
sagedusvahemike suurus ja omadused, mida saaks ühenduse tasandil koordineerida või 
ühtlustada.

Raportöör rõhutab, et komisjon peaks niipea, kui uuringud on teostatud ja 
raadiospektripoliitika töörühma (RSPG) ning Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsiga (CEPT) on konsulteeritud, ning 
võttes arvesse riiklikke eripärasid, edastama Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
õigusloomega seotud ettepaneku vajalike siduvate meetmete vastuvõtmise kohta digitaalse 
dividendi kindlaksmääratud ühiste spektrivahemike reserveerimiseks ja koordineerimiseks 
ELi tasandil.

Edasised sammud
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) Genf 2006 kokkuleppe (RRC-06) ja 
ülemaailmse raadiosidekonverentsi 2007 (WRC-07) panus oli keskse tähtsusega 
ultrakõrgsagedusala ümberjaotamisel ning kuna digitaalne dividend muutub mõnedes 
liikmesriikides juba kättesaadavaks ja ELi üleminek digitaaltelevisioonile peaks olema 
lõppenud 2012. aastaks, on käes aeg algatada otsustamismenetlus digitaalse dividendi 
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kasutamist käsitleva ühise lähenemisviisi kohta.

Seetõttu palub raportöör liikmesriikidel
– töötada ühtse metoodika alusel välja riiklikud digitaalse dividendi strateegiad 2009. aasta 

lõpuks;

– koostöös komisjoniga lihtsustada uute teenuste rakendamist ja määratleda digitaalse 
dividendi ühised spektrivahemikud, mida saab optimeerida rakenduste kogumitega.

Komisjon peaks omalt poolt edendama häid tavasid ELi tasandil ja valmistama ette vajalikud 
meetmed ühiste spektrivahemike reserveerimiseks ja koordineerimiseks ELi tasandil.
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