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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria tam, kad reikia užtikrinti geriausią skaitmeninio išlošio (angl. digital dividend)
naudojimą atsižvelgiant į socialines, švietimo, kultūrines ir ekonomines reikmes;

2. pabrėžia poreikį pereiti prie skaitmeninio transliavimo, nes jis ir plėtojamos naujos
informacijos ir ryšio technologijos bei skaitmeninis išlošis padės mažinti skaitmeninę 
takoskyrą ir sudarys sąlygas siekti Lisabonos tikslų;

3. pabrėžia, kad radijo dažnių spektras – tai pagrindiniai ištekliai, svarbūs siekiant 
veiksmingo vidaus rinkos funkcionavimo; pritaria tam, kad skaitmeninis išlošis – tai 
unikali galimybė atverti transliuotojams radijo dažnių spektrą siekiant vystyti ir plėsti jų 
paslaugas ir kartu patenkinti sparčiai augančią bevielio ryšio paslaugų, ypač kaimo 
vietovėse, paklausą; pabrėžia, kad turėtų būti daugiau investuojama nacionaliniu ir 
Europos lygmenimis ir skatinama rinktis pažangius gaminius ir paslaugas; pabrėžia, kad 
pastangos užtikrinti plačiajuosčio ryšio paslaugų prieigą neturėtų apsiriboti vien tik
skaitmeniniu išlošiu;

4. pažymi, kad, taikant nacionalinę tvarką, skirtingai skirstomas ir naudojamas radijo dažnių 
spektras ir kad esama nacionalinių skirtumų; pažymi, jog dėl šių skirtumų gali kilti  
kliūčių siekiant sukurti veiksmingai veikiančią bendrąją rinką;

5. ragina valstybes nares parengti nacionalinius veiksmų planus, kaip panaudoti atlaisvintą 
spektrą ir realizuoti skaitmeninio išlošio galimybes, kurių atsiras perėjus prie skaitmeninio 
transliavimo;

6. pripažįsta, kad veiksmų koordinavimas ES mastu prisidėtų prie vystymosi, skatintų 
skaitmeninės ekonomikos augimą ir sudarytų vienodas galimybes visiems piliečiams
prieinama kaina naudotis informacinės visuomenės laimėjimais;

7. pabrėžia techninio neutralumo svarbą siekiant skatinti naujoves ir tarpusavio sąveiką; 
ragina numatyti lankstesnę ir skaidresnę politiką, kurios laikantis būtų atsižvelgiama į 
viešąjį interesą, įskaitant tolygią teritorinę aprėptį, žiniasklaidos pliuralizmą, kultūrinę 
įvairovę ir apsaugą nuo trikdžių;

8. ragina valstybes nares remti spektro valdymo institucijų glaudesnio bendradarbiavimo 
priemonių naudojimą, kad būtų atsižvelgiama į sritis, kuriose dėl bendro radijo dažnių 
spektro paskirstymo atsirastų galimybių kurti naujas technologijas ir paslaugas;

9. ragina šioje srityje laikytis nuoseklaus požiūrio; mano, kad reikia atsižvelgti į tai, koks 
poveikis daromas mažesniems tinklams, ypač vietinės svarbos belaidžiams tinklams, 
kuriems šiandien netaikomi jokie leidimų reikalavimai, ir kad reikia skatinti tai, jog 
visiems, ypač kaimo vietovėse, būtų prieinamas plačiajuostis ryšys;

10. pritaria tam, kad siekiant užtikrinti, jog būtų iki galo pasinaudota skaitmeninio išlošio 
teikiamomis galimybėmis, reikia numatyti koordinavimą ES lygmeniu, taip pat pabrėžia, 
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kad reikia užtikrinti lankstumą siekiant spręsti tokius nacionalinio reguliavimo išimtinių 
teisių klausimus, kaip socialiniai, kultūros ir rinkos poreikiai; pritaria, kad tuo atveju, jei 
būtinai reikia bendros radijo dažnių spektro politikos ES mastu, šis klausimas turėtų būti 
nuolat demokratinių teisėtų institucijų persvarstomas, kad būtų galima atlikti tinkamus 
pakeitimus;

11. pritaria, kad reikia pereiti prie nuoseklesnio spektro planavimo ES lygmeniu ir parengti 
reikiamas priemones siekiant išsaugoti ir koordinuoti radijo dažnių juostos dalis, skirtas 
tarpvalstybines paslaugas teikiančioms tarnyboms;

12. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų ginamos vartotojų teisės ir kad vartotojai daugiausia
galėtų pasinaudoti skaitmeninio išlošio privalumais.



AD\725445LT.doc 5/5 PE404.482v02-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 27.5.2008

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

34

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly 
Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, 
Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf 
Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay 
Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, 
Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Wolfgang Bulfon, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel 
Medina Ortega, Gary Titley

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa


	725445lt.doc

