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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta Komisijas nostāju, ka digitālās dividendes ir ļoti būtiskas ES ekonomikai, 
Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanai un i2010 stratēģijas īstenošanai;

2. uzsver, ka digitālās pārslēgšanās pamatprioritāte ir patērētāju tiesību pilnīga ievērošana 
un pasākumi piedāvāto pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes uzlabošanai; šajā sakarā 
uzsver digitālo dividenžu pārvaldīšanas nepieciešamību, lai nodrošinātu stabilu augstas 
kvalitātes audiovizuālo pārraidi bez traucējumiem, kas saistāma ar bezmaksas un citiem 
papildu pakalpojumiem;

3. uzsver, ka digitālo dividenžu apjoms dažādām valstīm būs atšķirīgs atkarībā no tajās 
esošajiem apstākļiem un atbilstīgi valsts plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālajai politikai; 

4. tādēļ ir pārliecināta, ka digitālo dividenžu izmantojumu ir sarežģīti saskaņot Eiropas 
mērogā; jebkurai šādai iniciatīvai ir jābūt progresīvai, brīvprātīgai un dalībvalstu vadītai;

5. tomēr uzsver, ka līdzās ekonomiskiem apsvērumiem, radiofrekvences ir publisks resurss 
ar sociālu, kultūras un ekonomisku vērtību; tomēr uzsver, ka digitālās dividendes ir arī 
svarīgs instruments audiovizuālo pakalpojumu un plašsaziņas līdzekļu politikā, jo tās var 
efektīvi veicināt un palīdzēt aizsargāt vārda brīvību un viedokļu dažādību plašsaziņas 
līdzekļos, kā arī un kultūras un valodu daudzveidību, ņemot vērā nepilngadīgo personu 
tiesības;

6. uzskata, ka, ņemot vērā valstu atšķirības, Eiropas mēroga iniciatīvā ir jāievēro konkrētās 
situācijas īpatnības un visu vajadzības;

7. vērš uzmanību uz ieguvumiem, ko sabiedrībai var sniegt digitālās dividendes attiecībā uz 
aizvien daudzveidīgākiem audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, tostarp 
pakalpojumiem, kas piedāvā mobilās uztveršanas iespējas un augstas izšķirtspējas 
kvalitāti;

8. tādēļ ir pārliecināta, ka lēmumi par digitālo dividenžu organizēšanu, sadalīšanu un 
piešķiršanu nav jāpieņem tikai ar nolūku palielināt peļņu, bet šiem lēmumiem ir arī 
jāaizsargā pašreizējo audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu lietotāju tiesības un 
jāatspoguļo kultūras un valodu daudzveidība;

9. uzsver, ka frekvenču piešķiršanas procesā jāievēro pārredzamības princips, ņemot vērā 
visus iespējamos jaunā frekvenču spektra lietošanas veidus un sabiedrības ieguvumus no 
tiem;

10. uzsver, ka raidorganizācijām ir būtiska loma plurālistisku un demokrātisku principu 
aizsardzībā, un viennozīmīgi uzskata, ka priekšrocībām saistībā ar digitālajām 
dividendēm ir jāļauj valsts un privātām raidorganizācijām raidīt ievērojami lielāku skaitu 
programmu, kuras kalpo valsts tiesību aktos noteiktiem vispārēju interešu mērķiem, 
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piemēram, kultūras un valodu daudzveidības veicināšanai;

11. atkārtoti norāda, ka Eiropas pilsoņu interesēs digitālās dividendes ir jāpārvalda pēc 
iespējas efektīvāk un lietderīgāk, lai novērstu traucējumus kvalitatīvu digitālu televīzijas 
programmu pārraidē aizvien lielākam skaitam pilsoņu un lai ņemtu vērā patērētāju 
tiesības un intereses, un to ieguldījumus aprīkojuma iegādē;

12. uzsver, ka frekvenču spektra politikai ir jābūt dinamiskai un jāļauj raidorganizācijām 
izmantot nākotnes jaunās tehnoloģijas un attīstīt jaunus audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumus, kas ļautu tiem saglabāt to būtisko nozīmi kultūras daudzveidības un 
viedokļu dažādības nodrošināšanā plašsaziņas līdzekļos, apmierinot sabiedrības strauji 
augošās prasības.
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