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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zauważa, że większość państw członkowskich nie nadąża za pozostałymi krajami 
rozwiniętymi, jeśli chodzi o inwestycje w nową generację infrastruktury komunikacyjnej,
oraz podkreśla, że uzyskanie wiodącej pozycji w rozwoju szerokopasmowego dostępu i 
Internetu jest kluczowe dla konkurencyjności i spójności Unii Europejskiej w skali 
międzynarodowej, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój interaktywnych platform cyfrowych i 
świadczenie nowego rodzaju usług, takich jak handel elektroniczny, e-zdrowie, e-
nauczanie i e-administracja;

2. podkreśla, że dywidenda cyfrowa daje Europie jedyną w swoim rodzaju okazję rozwoju 
nowych usług, takich jak ruchomy przekaz telewizyjny i bezprzewodowy dostęp do
Internetu oraz utrzymania pozycji światowego lidera przenośnych technologii 
multimedialnych, jednocześnie przezwyciężając różnice w dostępie do technologii 
cyfrowych, stwarzając nowe możliwości obywatelom oraz zapewniając usługi, środki 
przekazu i kulturalną różnorodność w całej Unii Europejskiej;

3. zauważa, że konwergencja technologiczna jest już rzeczywistością oferującą nowe środki 
i możliwości tradycyjnym usługom; podkreśla, że dostęp do częstotliwości wcześniej 
zarezerwowanych dla transmisji radiowo-telewizyjnych może umożliwić powstanie 
nowych usług pod warunkiem, że częstotliwości są zarządzane na tyle wydajnie i 
efektywnie na ile to możliwe w celu unikania zakłóceń ze strony wysokiej jakości 
programów radiowo-telewizyjnych;

4. zauważa, że skuteczna alokacja dywidendy cyfrowej może zostać osiągnięta bez 
blokowania żadnego podmiotu, który posiada obecnie licencję na częstotliwości w paśmie 
UHF, oraz że kontynuowanie i rozszerzanie obecnych usług transmisji radiowo-
telewizyjnej może zostać skutecznie osiągnięte przy jednoczesnym zapewnieniu nowym 
przenośnym technologiom multimedialnym i technologiom szerokopasmowego dostępu 
bezprzewodowego znacznych zasobów częstotliwości w paśmie UHF, tak aby mogły 
świadczyć europejskim obywatelom nowe interaktywne usługi;

5. jest przekonany, że nowe pakiety multimedialne zawierające innowacyjne technologie i 
usługi mogą być wkrótce oferowane z uwagi na wzrost konwergencji technologicznej,
oraz zauważa jednocześnie, że pojawienie się tych ofert zasadniczo zależy od dostępności 
wartościowej częstotliwości, a także od nowych interaktywnych technologii 
umożliwiających ciągłą interoperacyjność, łączność i transmisję, takich jak przenośne 
technologie multimedialne i technologie bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego;

6. podkreśla, że dywidenda cyfrowa stanowi dla Unii Europejskiej jedyną w swoim rodzaju 
okazję zwiększenia jej roli jako światowego lidera przenośnych technologii 
multimedialnych, a także zmniejszenia różnic w dostępie do technologii dzięki 
zwiększonemu przepływowi informacji, wiedzy i usług łączących wszystkich obywateli 
europejskich i dostarczających nowe możliwości środkom przekazu, kulturze i 
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różnorodności na wszystkich obszarach terytorium Unii Europejskiej;

7. wspiera starania na rzecz skoordynowanego podejścia do wykorzystania częstotliwości w 
celu zapewnienia optymalnego wykorzystania dywidendy cyfrowej umożliwiającego 
nadawcom kontynuowanie i dalsze rozwijanie istniejących już usług oraz
umożliwiającego innym nowym użytkownikom korzystanie z dywidendy cyfrowej 
zgodnie z międzynarodowymi umowami i priorytetami polityki krajowej;

8. podkreśla strategiczne znaczenie stworzenia w Unii Europejskiej atmosfery, w której 
zagwarantowana zostanie przestrzeń na innowacje, nowe technologie, nowe usługi i 
nowych uczestników w celu zwiększenia konkurencyjności i spójności; podkreśla, że 
istotne znaczenie ma oferowanie użytkownikom wolnego wyboru jeśli chodzi o produkty i 
usługi w celu osiągnięcia dynamicznego rozwoju rynków i technologii w Unii 
Europejskiej;

9. podkreśla, że Unia Europejska musi jak najszybciej wykorzystać tę jedyną w swoim 
rodzaju okazję, jeżeli chce być światowym liderem nowych interaktywnych platform 
cyfrowych i urzeczywistnić ideę „społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich” zawartą 
w strategii i2010, oraz że taka konieczność może wymagać aktywnej współpracy między 
państwami członkowskimi w celu przezwyciężenia przeszkód istniejących na poziomie 
krajowym w skutecznej (re)alokacji dywidendy cyfrowej;

10. podkreśla korzyści, jakie przyniesie państwom członkowskim jak najszybsze uwolnienie 
cyfrowych dywidend w celu umożliwienia europejskim obywatelom i konsumentom 
korzystania z nowych, innowacyjnych i konkurencyjnych usług; zauważa w 
szczególności, że niektóre kraje już przeszły na cyfrową transmisję radiowo-telewizyjną 
i/lub ustaliły swą dywidendę cyfrową;

11. podkreśla, że państwa członkowskie mogą rozważyć niefaworyzujące żadnej technologii 
aukcje mające na celu przydział częstotliwości uwolnionych z powodu dywidendy 
cyfrowej i umożliwienie handlu tymi częstotliwościami; uważa jednak, że ta procedura 
powinna być w pełni zgodna z wymogami regulacji radiowych ITU, z krajowymi planami 
częstotliwości i krajowymi celami politycznymi w celu unikania szkodliwych zakłóceń 
między świadczonymi usługami; ostrzega przed fragmentacją zakresu częstotliwości, co 
doprowadzi do nieoptymalnego wykorzystania rzadkich zasobów; wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby przyszły skoordynowany plan w zakresie częstotliwości nie stworzył 
nowych przeszkód dla przyszłych innowacji;

12. podkreśla, że dywidenda cyfrowa stwarza nowe możliwości realizacji krajowych celów w 
zakresie polityki audiowizualnej i medialnej; jest w związku z tym przekonany, że decyzje 
w sprawie zarządzania dywidendą cyfrową powinny wspierać cele użyteczności 
publicznej związane z audiowizualnymi i medialnymi strategiami politycznymi, takimi
jak wolność słowa, pluralizm mediów oraz różnorodność kulturowa i językowa;

13. wzywa do bliskiej współpracy państw członkowskich w celu osiągnięcia wydajnego, 
otwartego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego poprzez określenie wspólnych pasm 
częstotliwości przeznaczonych na rozwój ogólnoeuropejskich usług i dla zapewnienia 
skali umożliwiającej upowszechnianie nowych technologii sieciowych; 
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14. uważa, że w przypadku aukcji służących alokacji częstotliwości państwa członkowskie 
powinny przyjąć wspólne podejście jeśli chodzi o warunki i mechanizmy aukcji i alokacji 
wytworzonych zasobów; wzywa Komisję do przedstawienia wytycznych zgodnych z tymi 
zaleceniami.
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