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Amendamentul 1
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendament

1. Este de acord cu necesitatea de a asigura 
utilizarea optimă a dividendului digital 
dintr-o perspectivă socială, culturală și 
economică;

1. este de acord cu necesitatea de a asigura 
utilizarea optimă a dividendului digital 
dintr-o perspectivă socială, educațională,
culturală și economică;

Or. en

Amendamentul 2
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiect de aviz Amendament

1a. subliniază nevoia de trecere la 
tehnologia digitală care, împreună cu 
dezvoltarea de noi tehnologii 
informaționale și de comunicații și cu 
dividendul digital, va contribui la 
diminuarea decalajului digital și la 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la 
Lisabona;

Or. en

Amendamentul 3
Heide Rühle, Jacques Toubon

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiect de aviz Amendament

2. Subliniază faptul că spectrul de 2. subliniază faptul că spectrul de frecvențe 
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frecvențe reprezintă o sursă-cheie și este 
important pentru funcționarea eficientă a 
pieței interne; este de acord că dividendul 
digital reprezintă o ocazie unică de a 
deschide un spectrul de frecvențe suficient
pentru a permite radiodifuzorilor să își 
dezvolte și să își extindă serviciile și să 
acopere cererea din ce în ce mai ridicată de 
servicii de comunicații fără fir, în special în 
zonele rurale; subliniază că utilizarea 
mecanismelor pieței trebuie să protejeze 
interesele consumatorilor și să încurajeze
preluarea de produse și servicii inovatoare.

reprezintă o sursă-cheie și este important 
pentru funcționarea eficientă a pieței 
interne; este de acord că dividendul digital 
reprezintă o ocazie unică de a deschide un 
spectru de frecvențe pentru a permite 
radiodifuzorilor să își dezvolte și să își 
extindă serviciile și să acopere în același 
timp cererea din ce în ce mai ridicată de 
servicii de comunicații fără fir, în special în 
zonele rurale; subliniază că ar trebui 
realizate investiții mai importante la nivel 
național și european pentru a încuraja 
preluarea de produse și servicii inovatoare;
subliniază că eforturile pentru garantarea 
accesului la servicii de bandă largă nu ar 
trebui să se limiteze doar la dividendul 
digital;

Or. en

Amendamentul 4
Heide Rühle, Jacques Toubon

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendament

3. Observă divergența din regimurile 
naționale pentru alocarea și exploatarea de 
spectru de frecvențe și notează faptul că 
aceste diferențe reprezintă obstacole 
serioase în calea realizării unei piețe unice 
care funcționează eficient;

3. observă divergența dintre regimurile 
naționale pentru alocarea și exploatarea de 
spectru de frecvențe și notează faptul că 
aceste diferențe pot reprezenta obstacole în 
calea realizării unei piețe unice care 
funcționează eficient;

Or. en

Amendamentul 5
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendament

3. Observă divergența din regimurile 3. observă divergența din regimurile 



AM\719804RO.doc 5/9 PE405.757v01-00

RO

naționale pentru alocarea și exploatarea de 
spectru de frecvențe și notează faptul că 
aceste diferențe reprezintă obstacole 
serioase în calea realizării unei piețe unice 
care funcționează eficient;

naționale pentru alocarea și exploatarea de 
spectru de frecvențe și disparitățile 
naționale existente; notează faptul că 
aceste diferențe reprezintă obstacole 
serioase în calea realizării unei piețe unice 
care funcționează eficient;

Or. en

Amendamentul 6
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiect de aviz Amendament

3a. îndeamnă statele membre să prezinte 
planuri de acțiune naționale privind 
utilizarea și punerea în aplicare a 
spectrului eliberat și privind potențialul 
dividendului digital care va fi disponibil 
după trecerea la tehnologia digitală;

Or. en

Amendamentul 7
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiect de aviz Amendament

3b. recunoaște că o coordonare la nivel 
comunitar ar încuraja dezvoltarea, ar 
stimula economia digitală și ar permite 
tuturor cetățenilor să aibă un acces egal și 
la tarife accesibile la societatea 
informațională;

Or. en
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Amendamentul 8
Heide Rühle, Jacques Toubon

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendament

4. Subliniază importanța neutralității 
tehnice pentru promovarea inovării și 
interoperabilității; invită la o politică mai 
flexibilă și mai transparentă pentru luarea 
în considerare a interesului public;

4. subliniază importanța neutralității 
tehnice pentru promovarea inovării și 
interoperabilității; invită la o politică mai 
flexibilă și mai transparentă pentru luarea 
în considerare a interesului public, care 
include o acoperire teritorială omogenă, 
pluralism mediatic, diversitate culturală și 
protecție împotriva interferențelor;

Or. en

Amendamentul 9
Heide Rühle, Jacques Toubon

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendament

4a. invită statele membre să sprijine 
măsurile de cooperare consolidată între 
autoritățile de gestionare a spectrului 
pentru a lua în considerare domenii în 
care o alocare comună a spectrului ar 
permite apariția unor tehnologii și servicii 
noi;

Or. en

Amendamentul 10
Heide Rühle, Jacques Toubon

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiect de aviz Amendament

6. Este de acord cu necesitatea de 
coordonare la nivel UE pentru a asigura că 
se deblochează întregul potențial al 
dividendului digital, dar subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a asigura 
flexibilitate pentru a aborda dispersiile la 
nivel național, precum necesitățile sociale 
locale și de piață; este de acord că orice
proiectare a unui spectru comun de 
frecvențe trebuie să fie supusă unei 
revizuiri permanente, astfel încât să se 
poate efectua rectificările corespunzătoare;

6. este de acord cu necesitatea de 
coordonare la nivelul UE pentru a asigura 
că se deblochează întregul potențial al 
dividendului digital, dar subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a asigura 
flexibilitate pentru a aborda prerogativele 
naționale de reglementare, precum 
necesitățile sociale locale și de piață; este 
de acord că atunci când proiectarea
comună în materie de spectru de frecvențe 
este necesară la nivel comunitar, aceasta 
trebuie să fie supusă revizuirii permanente 
de către instituțiile cu legitimitate 
democratică, astfel încât să se poate 
efectua rectificările corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 11
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendament

6. Este de acord cu necesitatea de 
coordonare la nivel UE pentru a asigura că 
se deblochează întregul potențial al 
dividendului digital, dar subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a asigura 
flexibilitate pentru a aborda dispersiile de 
la nivel național, precum necesitățile 
sociale locale și de piață; este de acord că 
orice proiectare a unui spectru comun de 
frecvențe trebuie să fie supusă unei 
revizuiri permanente, astfel încât să se 
poate efectua rectificările corespunzătoare;

6. este de acord cu necesitatea de 
coordonare la nivelul UE pentru a asigura 
că se deblochează întregul potențial al 
dividendului digital, dar subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a asigura 
flexibilitate pentru a aborda dispersiile de 
la nivel național, precum necesitățile 
sociale locale și de piață; este de acord că 
orice politică comună în materie de spectru 
de frecvențe trebuie să fie supusă unei 
revizuiri permanente, astfel încât să se 
poate efectua rectificările corespunzătoare;

Or. nl



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

RO

Amendamentul 12
Heide Rühle, Jacques Toubon

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiect de aviz Amendament

7. Este de acord cu propunerea Comisiei 
de a înainta un plan de spectru comun de 
frecvențe la nivel UE și de a pregăti
măsurile necesare pentru a rezerva și 
coordona benzi comune la nivel UE.

7. este de acord cu evoluția către o 
planificare mai coerentă a spectrului la 
nivelul UE și cu pregătirea măsurilor
necesare pentru a rezerva și coordona o 
sub-bandă pentru serviciile 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 13
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiect de aviz Amendament

7. Este de acord cu propunerea Comisiei de 
a înainta un plan de spectru comun de 
frecvențe la nivel UE și de a pregăti 
măsurile necesare pentru a rezerva și 
coordona benzi comune la nivel UE.

7. este de acord cu propunerea Comisiei de 
a evolua către un plan comun de spectru de 
frecvențe pentru servicii specifice 
paneuropene și transfrontaliere la nivelul
UE și cu pregătirea măsurilor necesare 
pentru a rezerva și coordona benzi comune 
pentru aceste servicii la nivelul UE.

Or. nl

Amendamentul 14
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiect de aviz Amendament

7a. invită Comisia să garanteze că 
drepturile consumatorilor sunt protejate și 
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că consumatorul este beneficiarul 
principal al dividendului digital; 
consideră că consumatorii ar trebui să fie 
informați despre drepturile lor printr-o 
Cartă a drepturilor utilizatorilor de 
telecomunicații. 

Or. en
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