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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. ia act de faptul că majoritatea statelor membre înregistrează în prezent o întârziere față de 
alte țări dezvoltate privind investițiile în noile generații de infrastructuri de comunicații și 
subliniază că, pentru a asigura competitivitatea și coeziunea Europei pe plan internațional, 
este esențial ca aceasta să devină lider în dezvoltarea tehnologiilor de bandă largă și 
internet, în special în ceea ce privește dezvoltarea unor platforme digitale interactive și 
furnizarea unor servicii noi, precum serviciile de comerț electronic, e-învățământ, e-
sănătate și e-guvernare;

2. subliniază faptul că dividendul digital oferă Europei oportunități cu totul speciale de a 
dezvolta servicii noi, cum ar fi televiziunea mobilă și accesul la internet fără fir, rămânând 
lider mondial în domeniul tehnologiilor multimedia mobile, în același timp diminuând 
decalajul digital, oferind noi oportunități pentru cetățeni, servicii, mass-media și 
diversitate culturală pe întreg teritoriul Uniunii Europene;

3. observă că deja convergența tehnologică reprezintă o realitate, ce oferă serviciilor 
tradiționale noi mijloace și posibilități; subliniază faptul că accesul la părțile spectrului 
care anterior fuseseră rezervate pentru radiodifuziune poate favoriza apariția de noi 
servicii, cu condiția ca gestionarea spectrului să se facă într-un mod cât se poate de 
eficient și eficace, astfel încât să nu impieteze asupra furnizării de programe digitale de 
radiodifuziune de înaltă calitate;

4. observă că dividendul digital poate fi alocat eficient fără să fie afectată niciuna din părțile 
care dețin în prezent licențe de spectru în banda UHF, precum și că menținerea și 
extinderea serviciilor actuale de radiodifuziune pot fi realizate în mod eficace, garantând, 
în același timp, atribuirea unor resurse de spectru importante în banda UHF pentru noile 
tehnologii multimedia mobile și pentru tehnologiile de acces fără fir în bandă largă, cu 
scopul de a oferi noi servicii interactive cetățenilor europeni;

5. își exprimă convingerea că noile oferte multi-play, bazate pe tehnologii și servicii 
inovatoare, pot fi comercializate în curând datorită progreselor înregistrate în materie de 
convergență tehnologică și constată, în același timp, că apariția acestor oferte depinde în 
mod esențial de disponibilitatea unor părți utilizabile din spectru, precum și de noile 
tehnologii interactive care ar trebui să asigure o interoperabilitate, conectivitate și 
acoperire neîntrerupte, cum ar fi tehnologiile multimedia mobile și tehnologiile de acces 
fără fir în bandă largă;

6. subliniază că dividendul digital reprezintă o oportunitate unică pentru ca Uniunea 
Europeană să își consolideze rolul de lider mondial în domeniul tehnologiilor multimedia 
mobile și pentru a reduce, în același timp, decalajul digital prin mărirea fluxurilor de 
informații, cunoștințe și servicii care îi unesc pe toți cetățenii europeni și care oferă noi 
oportunități pentru mass-media, cultură și diversitate pe întreg teritoriul Uniunii Europene;
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7. sprijină eforturile depuse pentru abordarea coordonată în materie de utilizare a spectrului, 
în vederea asigurării folosirii optime a dividendului digital, care să permită posturilor de 
radiodifuziune să continue și să îmbunătățească serviciile lor actuale, dar care să permită, 
în același timp, altor utilizatori noi să beneficieze de dividendul digital, în conformitate cu 
acordurile internaționale și cu prioritățile politicilor naționale;

8. subliniază importanța strategică pentru Uniunea Europeană ca aceasta să devină un spațiu 
în care se garantează deschiderea pentru inovare, noi tehnologii și servicii și noi actori pe 
piață, cu scopul de a îmbunătăți competitivitatea și coeziunea europeană; subliniază faptul 
că este esențial să se acorde consumatorilor finali libertatea de a alege între produse și 
servicii, pentru a asigura astfel dezvoltarea dinamică a piețelor și tehnologiilor în Uniunea 
Europeană;

9. subliniază că Uniunea Europeană trebuie să beneficieze de pe urma unei astfel de 
oportunități unice cât mai curând posibil, dacă dorește să devină lider mondial în 
domeniul noilor platforme digitale interactive și să creeze „societatea informațională 
pentru toți” prevăzută de strategia i2010; subliniază, de asemenea, că o asemenea 
necesitate poate impune cooperarea activă între statele membre, cu scopul de a depăși 
obstacolele care există la nivel național și care împiedică (re)alocarea eficientă a 
dividendului digital;

10. subliniază beneficiile pe care le-ar obține statele membre dacă ar elibera dividendele lor 
digitale cât mai curând posibil, pentru a permite cetățenilor și consumatorilor europeni să 
profite de servicii noi, inovatoare și competitive; constată, în special, că unele țări au 
trecut deja la difuziunea digitală și/sau au realizat o evaluare a dividendului lor digital;

11. consideră că statele membre ar putea să organizeze licitații neutre din punct de vedere 
tehnologic, destinate alocării frecvențelor eliberate în virtutea dividendului digital, precum 
și să facă respectivele frecvențe comercializabile; consideră, totuși, că, pentru a evita 
interferențele dăunătoare între serviciile furnizate, această procedură ar trebui să respecte 
pe deplin reglementările UIT în domeniul radio, programarea națională a frecvențelor și 
obiectivele politicii naționale; avertizează, însă, cu privire la fragmentarea spectrului, care 
conduce la utilizarea suboptimă a resurselor rare; invită Comisia să garanteze că un viitor 
plan pentru un spectru coordonat nu va conduce la apariția unor noi bariere în calea 
inovării;

12. subliniază că dividendul digital oferă noi oportunități pentru atingerea obiectivelor 
naționale în domeniul audiovizual și mass-media; este convins, prin urmare, că deciziile 
privind gestionarea dividendului digital ar trebui să promoveze obiective de interes 
general legate de politica din domeniul audiovizual și din domeniul mass-media, cum ar fi 
libertatea de exprimare, pluralismul mass-media și diversitatea lingvistică și culturală;

13. sugerează o cooperare strânsă între statele membre pentru a crea o piață internă 
performantă, deschisă și competitivă, prin identificarea unor benzi comune de spectru, 
pentru dezvoltarea unor noi servicii paneuropene și pentru garantarea unui spațiu suficient 
pentru implementarea unor noi tehnologii de rețea;

14. consideră că, în cazul licitațiilor care au ca scop alocarea frecvențelor, statele membre ar 
trebui să adopte o abordare comună în ceea ce privește condițiile și modalitățile de 
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desfășurare a licitațiilor și alocarea resurselor generate; invită Comisia să prezinte 
orientări generale în acest sens;
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