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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu dauguma valstybių narių investicijų į naujos kartos 
ryšių infrastruktūrą klausimu atsilieka nuo kitų išsivysčiusių šalių, ir pabrėžia, kad 
lyderystė vykstant plačiajuosčio ryšio ir interneto plėtrai yra ypač svarbi siekiant Europos 
Sąjungos konkurencingumo ir sanglaudos tarptautinėje arenoje, ypač kalbant apie 
sąveikiųjų skaitmeninių platformų plėtrą ir naujų paslaugų, pvz., e. prekybos, e. sveikatos, 
e. mokymosi ir e. vyriausybės paslaugų, teikimą; 

2. pabrėžia, kad skaitmeninis dividendas sudaro Europai unikalias galimybes teikti naujas 
paslaugas (pvz., judriosios televizijos ir prieigos prie bevielio interneto ryšio), išlikti
vienai iš pasaulio lyderių judriųjų daugialypės terpės technologijų srityje ir mažinti
skaitmeninį atotrūkį, suteikia naujas galimybes užtikrinti piliečiams paslaugų, 
žiniasklaidos ir kultūros įvairovę visoje Europos Sąjungoje;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad tikrai vyksta technologijų konvergencija, dėl kurios atsiranda 
naujų priemonių ir galimybių tradicinių paslaugų srityje; pabrėžia, kad atsiradus galimybei
naudotis radijo dažnių spektro dalimi, kuri anksčiau buvo rezervuota transliacijai, gali būti 
sudarytos sąlygos atsirasti naujoms paslaugoms, jei radijo dažnio spektras bus tvarkomas 
efektyviau ir veiksmingiau, siekiant išvengti trikdžių transliuojant aukštos kokybės 
skaitmenines programas;

4. pažymi, kad skaitmeninį dividendą galima veiksmingai paskirstyti nepakenkiant 
dalyviams, kurie šiuo metu turi ultraaukštųjų dažnių juostos (angl. UHF) licencijas, ir kad 
galima toliau veiksmingai plėsti esamas transliavimo paslaugas ir tuo pat metu užtikrinti, 
kad naujosios judriojo ryšio daugialypės terpės ir plačiajuosčio ryšio bevielės prieigos 
technologijoms būtų skiriama pakankamai ultraaukštųjų dažnių juostos išteklių, siekiant 
Europos piliečiams teikti interaktyvias paslaugas;

5. yra įsitikinęs, kad dėl didesnės technologijų konvergencijos netrukus į rinką gali būti 
pateikti nauji daugiafunkciai paketai, kuriuos sudarys naujoviškos technologijos ir 
paslaugos, taip pat pažymi, kad šių pasiūlymų atsiradimas iš esmės priklauso nuo 
galimybės gauti vertingo radijo dažnių spektro dalį, taip pat naujų sąveikiųjų technologijų, 
sudarančių sąlygas užtikrinti bevielę sąveiką, ryšį ir aprėptį, pvz., judriojo ryšio 
daugialypės terpės technologijų ir plačiajuosčio ryšio bevielės prieigos technologijų;

6. pabrėžia, kad skaitmeninis dividendas Europai suteikia išskirtinę galimybę tapti 
daugialypės terpės technologijų lydere pasaulyje, taip pat į skaitmeninį dividendą įtraukti 
didėjančius informacijos srautus, žinias ir paslaugas, taip sujungti visus Europos piliečius 
vienus su kitais ir suteikti naujų galimybių plėtoti žiniasklaidą, kultūrą ir įvairovę visuose 
Europos Sąjungos regionuose;

7. pritaria pastangoms koordinuoti požiūrį į radijo dažnių spektro naudojimą, siekiant 
užtikrinti optimalų skaitmeninio dividendo naudojimą, kad transliuotojai galėtų toliau 
vystyti dabartines paslaugas ir pagal tarptautinius susitarimus ir valstybių narių politikos 
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prioritetus kitiems naujiems vartotojams būtų užtikrinama galimybė naudotis skaitmeninio 
dividendo elementais;

8. pabrėžia, kad strategiškai svarbu sukurti Europos Sąjungoje tokią aplinką, kurioje 
naujiems rinkos dalyviams būtų užtikrinamos galimybės diegti naujoves, vystyti naujas 
technologijas ir naujas paslaugas, siekiant padidinti Europos konkurencingumą ir 
sanglaudą; pabrėžia, kad itin svarbu suteikti galutiniams paslaugų gavėjams produktų ir 
paslaugų pasirinkimo laisvę siekiant, jog Europos Sąjungoje dinamiškai vystytųsi rinkos ir 
technologijos;

9. mano, kad Europos Sąjunga turi kuo greičiau pasinaudoti šia išskirtine galimybe, jei ji 
ketina tapti pasauline lydere naujųjų sąveikiųjų skaitmeninių platformų srityje ir pasiekti
tikslą „informacinė visuomenė visiems“, numatytą strategijoje i2010; taip pat mano, kad 
tam būtinas aktyvus valstybių narių bendradarbiavimas, siekiant pašalinti valstybių narių 
lygmeniu esančias kliūtis veiksmingai paskirstyti (perskirstyti) skaitmeninį dividendą;

10. pabrėžia, kad valstybėms narėms naudinga kuo greičiau atlaisvinti savo skaitmeninius 
dividendus, kad Europos piliečiai ir vartotojai galėtų naudotis naujomis, naujoviškomis ir 
konkurencingomis paslaugomis; pabrėžia, kad kai kurios šalys jau perėjo prie 
skaitmeninio transliavimo ir (arba) nustatė savo skaitmeninį dividendą;

11. pabrėžia, kad valstybės narės gali svarstyti, ar rengti nešališkus technologijų aukcionus, 
kuriuose būtų paskirstomi ir parduodami dėl skaitmeninio dividendo atlaisvinti dažniai; 
tačiau mano, kad atliekant šią procedūrą turi būti visiškai laikomasi Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos radijo ryšio reglamento taisyklių, nacionalinių dažnių 
planavimo nuostatų ir nacionalinių politikos tikslų, siekiant, kad teikiant paslaugas būtų 
išvengta žalingųjų trikdžių; perspėja, kad smulkiai padalijus radijo dažnių spektrą gali būti 
ne pačiu geriausiu būdu naudojami riboti ištekliai; ragina Komisiją užtikrinti, kad taikant
bendrą radijo dažnių spektro naudojimo principą ateityje neatsirastų naujų kliūčių 
naujovėms;

12. pabrėžia, kad skaitmeninis dividendas suteikia naujų galimybių siekiant įgyvendinti 
valstybių narių žiniasklaidos, garso ir vaizdo politikos tikslus; todėl yra įsitikinęs, kad 
sprendimai dėl skaitmeninio dividendo valdymo turėtų būti pagrįsti ne vien rinkos ir pelno 
kriterijais, juos priimant turėtų būti remiami visuotinės svarbos tikslai, susiję su 
žiniasklaidos, garso ir vaizdo politika, pvz., žodžio laisve, žiniasklaidos pliuralizmu ir 
kultūrine bei kalbine įvairove;

13. ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti ir, nustatant bendras radijo dažnių spektro 
juostas, sukurti efektyvią, atvirą ir konkurencingą vidaus rinką, kad būtų galima vystyti 
naujas Europos lygmens paslaugas, ir užtikrinti pakankamai erdvės, kad būtų galima 
įdiegti naujas tinklo technologijas;

14. mano, kad aukcionų, kuriuose paskirstomi dažniai, klausimu valstybės narės turi bendrą 
politiką; bendra politika turi būti taikoma nustatant aukcionų sąlygas ir metodus, taip pat 
paskirstant bendruosius išteklius; ragina Komisiją šiais klausimais pateikti paskelbti
gaires.



AD\726545LT.doc 5/5 PE404.780v02-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 3.6.2008

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

37
0
9

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, 
Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan 
Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-
Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît 
Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar 
Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars 
Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio 
Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, 
Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, 
Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den 
Burg, Cornelis Visser

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

Katerina Batzeli, Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján 
Hudacký, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan


	726545lt.doc

