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Poprawka 1
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zgadza się z koniecznością zapewnienia 
optymalnego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej ze społecznego, kulturowego i 
gospodarczego punktu widzenia;

1. zgadza się z koniecznością zapewnienia 
optymalnego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej ze społecznego, edukacyjnego,
kulturowego i gospodarczego punktu 
widzenia;

Or. en

Poprawka 2
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę przejścia na 
nadawanie cyfrowe, które wraz 
z rozwojem nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz 
dywidendą cyfrową pomoże 
w przezwyciężeniu podziału cyfrowego
i przyczyni się do osiągnięcia celów 
lizbońskich;

Or. en

Poprawka 3
Heide Rühle, Jacques Toubon

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że częstotliwości są zasobem 
o kluczowym znaczeniu oraz zasadniczym 
elementem sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego; zgadza się, że 
dywidenda cyfrowa stanowi wyjątkową 
okazję zwolnienia wystarczających 
zasobów częstotliwości, które umożliwią 
nadawcom rozwój i poszerzenie zakresu 
ich usług oraz pokrycie szybko rosnącego 
zapotrzebowania na usługi telekomunikacji 
bezprzewodowej, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich; podkreśla, że wykorzystanie 
mechanizmów rynkowych powinno 
zabezpieczać interesy konsumentów oraz
zachęcać do wdrażania innowacyjnych 
produktów i usług;

2. podkreśla, że częstotliwości są zasobem 
o kluczowym znaczeniu oraz zasadniczym 
elementem sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego; zgadza się, że 
dywidenda cyfrowa stanowi wyjątkową 
okazję zwolnienia zasobów częstotliwości, 
które umożliwią nadawcom rozwój i 
poszerzenie zakresu ich usług oraz 
jednocześnie pokrycie szybko rosnącego 
zapotrzebowania na usługi telekomunikacji 
bezprzewodowej, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich; podkreśla, że należy dokonać 
większych inwestycji na szczeblu 
krajowym i europejskim, aby zachęcać do 
wdrażania innowacyjnych produktów i 
usług; podkreśla, że wysiłki mające na 
celu zabezpieczenie dostępu do usług 
szerokopasmowych nie powinny się 
koncentrować wyłącznie na dywidendzie 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 4
Heide Rühle, Jacques Toubon

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na rozbieżność między 
krajowymi systemami przydziału i 
korzystania z częstotliwości i zauważa, że 
różnice te stanowią poważną przeszkodę 
na drodze do realizacji sprawnie 
funkcjonującego jednolitego rynku;

3. zwraca uwagę na rozbieżność między 
krajowymi systemami przydziału i 
korzystania z częstotliwości i zauważa, że 
różnice te mogą stanowić przeszkodę na 
drodze do realizacji sprawnie 
funkcjonującego jednolitego rynku;

Or. en
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Poprawka 5
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na rozbieżność między 
krajowymi systemami przydziału i 
korzystania z częstotliwości i zauważa, że 
różnice te stanowią poważną przeszkodę na 
drodze do realizacji sprawnie 
funkcjonującego jednolitego rynku;

3. zwraca uwagę na rozbieżność między 
krajowymi systemami przydziału i 
korzystania z częstotliwości oraz istniejące 
dysproporcje krajowe; zauważa, że różnice 
te stanowią poważną przeszkodę na drodze 
do realizacji sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 6
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
przedstawienia krajowych planów 
działania dotyczących wykorzystania 
i wprowadzenia w życie zwolnionych 
częstotliwości i potencjału dywidendy 
cyfrowej, które będą dostępne po przejściu 
na nadawanie cyfrowe;

Or. en

Poprawka 7
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że koordynacja na szczeblu UE 
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podziałałaby zachęcająco na rozwój, 
pobudziłaby gospodarkę cyfrową oraz 
umożliwiłaby wszystkim obywatelom 
osiągalny pod względem ceny i równy 
dostęp do społeczeństwa informacyjnego;

Or. en

Poprawka 8
Heide Rühle, Jacques Toubon

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie neutralności 
technologicznej w promowaniu 
innowacyjności i interoperacyjności; 
wzywa do przyjęcia bardziej elastycznej i 
przejrzystej polityki uwzględniającej 
interes publiczny;

4. podkreśla znaczenie neutralności 
technologicznej w promowaniu 
innowacyjności i interoperacyjności; 
wzywa do przyjęcia bardziej elastycznej i 
przejrzystej polityki uwzględniającej 
interes publiczny, co obejmuje jednolite 
pokrycie terytorialne, pluralizm mediów, 
różnorodność kulturową oraz ochronę 
przed interferencją;

Or. en

Poprawka 9
Heide Rühle, Jacques Toubon

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
wsparcia działań w zakresie rozszerzonej 
współpracy pomiędzy organami 
zarządzania częstotliwością w celu 
zastanowienia się nad obszarami, 
w których wspólny przydział częstotliwości 
umożliwiłby powstanie nowych 
technologii i usług;
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Or. en

Poprawka 10
Heide Rühle, Jacques Toubon

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zgadza się z potrzebą koordynacji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia pełnego 
wykorzystania potencjału dywidendy 
cyfrowej, lecz podkreśla zarazem potrzebę 
zapewnienia elastyczności w celu 
uwzględnienia rozbieżności występujących 
na szczeblu krajowym, takich jak lokalne 
potrzeby społeczne czy rynkowe; zgadza 
się, że wspólne planowanie częstotliwości 
powinno podlegać stałemu przeglądowi, 
aby można było wprowadzić niezbędne 
korekty;

6. zgadza się z potrzebą koordynacji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia pełnego 
wykorzystania potencjału dywidendy 
cyfrowej, lecz podkreśla zarazem potrzebę 
zapewnienia elastyczności w celu 
uwzględnienia krajowych prerogatyw 
regulacyjnych, takich jak lokalne potrzeby 
społeczne czy rynkowe; zgadza się, że tam, 
gdzie wspólne planowanie częstotliwości 
na szczeblu UE jest konieczne, powinno 
ono podlegać stałemu przeglądowi 
demokratycznie uprawnionych instytucji, 
tak aby można było wprowadzić niezbędne 
korekty;

Or. en

Poprawka 11
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zgadza się z potrzebą koordynacji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia pełnego 
wykorzystania potencjału dywidendy 
cyfrowej, lecz podkreśla zarazem potrzebę 
zapewnienia elastyczności w celu 
uwzględnienia rozbieżności występujących 
na szczeblu krajowym, takich jak lokalne 
potrzeby społeczne czy rynkowe; zgadza 
się, że wspólne planowanie częstotliwości 
powinno podlegać stałemu przeglądowi, 
aby można było wprowadzić niezbędne 

6. zgadza się z potrzebą koordynacji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia pełnego 
wykorzystania potencjału dywidendy 
cyfrowej, lecz podkreśla zarazem potrzebę 
zapewnienia elastyczności w celu 
uwzględnienia rozbieżności występujących 
na szczeblu krajowym, takich jak lokalne 
potrzeby społeczne czy rynkowe; zgadza 
się, że wspólna polityka w zakresie
częstotliwości powinna podlegać stałemu 
przeglądowi, aby można było wprowadzić 



PE405.757v01-00 8/9 AM\719804PL.doc

PL

korekty; niezbędne korekty;

Or. nl

Poprawka 12
Heide Rühle, Jacques Toubon

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zgadza się z propozycją Komisji pójścia 
w stronę wspólnego planowania 
częstotliwości na szczeblu UE i 
przygotowania środków niezbędnych do 
rezerwowania i koordynowania wspólnych 
zakresów częstotliwości na szczeblu UE.

7. zgadza się z pójściem w stronę bardziej 
spójnego planowania częstotliwości na 
szczeblu UE i przygotowania środków 
niezbędnych do rezerwowania i 
koordynowania podzakresu częstotliwości 
dla usług transgranicznych.

Or. en

Poprawka 13
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zgadza się z propozycją Komisji pójścia 
w stronę wspólnego planowania 
częstotliwości na szczeblu UE i 
przygotowania środków niezbędnych do 
rezerwowania i koordynowania wspólnych 
zakresów częstotliwości na szczeblu UE.

7. zgadza się z propozycją Komisji pójścia 
w stronę wspólnego planowania 
specyficznych usług paneuropejskich 
i transgranicznych na szczeblu UE i 
przygotowania środków niezbędnych do 
rezerwowania i koordynowania wspólnych 
zakresów częstotliwości dla tych usług na 
szczeblu UE.

Or. nl
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Poprawka 14
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie, że prawa konsumentów 
są chronione i że konsumenci są 
głównymi beneficjentami dywidendy 
cyfrowej; uważa, że konsumenci powinni 
być informowani o swych prawach za 
pomocą karty praw użytkowników usług 
telekomunikacyjnych.

Or. en
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