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Изменение 1
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. Отбелязва, че повечето държави-
членки понастоящем изостават от 
други развити страни по отношение 
на инвестициите в новото поколение 
комуникационни инфраструктури и 
подчертава, че постигането на 
водеща позиция в разработването на 
широколентовите мрежи и интернет 
е от съществено значение за 
конкурентоспособността и 
сближаването на Европа на 
международната сцена, по-специално 
по отношение на разработването на 
интерактивни цифрови платформи и 
осигуряването на нови услуги като 
електронна търговия, електронно 
здравеопазване, електронно обучение 
и услуги за електронно правителство;  

Or. en

Изменение 2
Katerina Batzeli

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Подчертава, че цифровият дивидент 
осигурява на Европа неповторими 
възможности за разработване на
широколентовите мрежи и интернет
и възможността тя да остане световен 
лидер в мобилните мултимедийни 
технологии, като преодолява цифровото 
разделение, предлага нови възможности 
за гражданите, услугите, медиите и 

1. Подчертава, че цифровият дивидент 
осигурява на Европа неповторими 
възможности за разработване на нови 
услуги като мобилна телевизия и 
достъп до безжичен интернет и 
възможността тя да остане световен 
лидер в мобилните мултимедийни 
технологии, като преодолява цифровото 
разделение, предлага нови възможности 
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културното разнообразие в целия 
Европейски съюз;

за гражданите, услугите, медиите и 
културното разнообразие в целия 
Европейски съюз;

Or. en

Изменение 3
Sahra Wagenknecht

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. Отбелязва, че радиочестотният 
спектър е оскъден естествен ресурс и 
държавите-членки следва да 
контролират използването му, за да 
се гарантират значителни 
обществени блага като услуги на 
висококачествено свободно 
телевизионно излъчване, както и 
интернет услуги;  

Or. en

Изменение 4
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Отбелязва, че технологичната 
съгласуваност е действителност, която 
предлага нови средства и възможности 
за традиционните услуги; подчертава, че 
достъпът до части от радиочестотния 
спектър, които по-рано са били запазени 
за радиоразпръскването, има решаваща 
роля с цел да се позволи появяването на 
нови услуги;

2. Отбелязва, че технологичната 
съгласуваност е действителност, която 
предлага нови средства и възможности 
за традиционните услуги; подчертава, че 
достъпът до части от радиочестотния 
спектър, които по-рано са били запазени 
за радиоразпръскването може да
позволи появяването на нови услуги, 
при условие, че радиочестотният 
спектър се управлява възможно най-
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ефикасно и ефективно, за да се 
избегнат смущения при предаването 
на висококачествени цифрови 
радиопрограми; 

Or. en

Изменение 5
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. Наблюдава, че ефикасното 
разпределяне на цифровия дивидент 
може да бъде постигнато без да се 
възпрепятства нито един от 
участниците, които понастоящем 
държат лицензите за радиочестотен 
спектър в дециметровите обхвати 
(UHF), и че продължаването и 
разширяването на сегашните услуги 
по радиоразпръскване може да бъде 
ефективно постигнато, като 
същевременно се гарантира, че 
новата мобилна мултимедия и 
технологиите за широколентов 
безжичен достъп разпределят 
основни ресурси от радиочестотния 
спектър в дециметровите обхвати 
(UHF) с цел да предложат нови 
интерактивни услуги на европейските 
граждани;

Or. en

Изменение 6
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)
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Проектостановище Изменение

2б. Подчертава по-голямата 
ефективност на цифрово 
радиоразпръскване, позволяваща 
повече канали и потенциално да бъде 
предложено по-високо качество чрез 
използването на по-малко 
радиочестотен спектър, което 
позволява подобрени услуги за 
радиоразпръскване, като 
същевременно се освобождава 
радиочестотен спектър за нови 
услуги, които могат да доведат до 
ползи за гражданите и 
потребителите;       счита, че 
пазарът определя най-добре услугите 
и технологиите, които са от най-
голяма полза за обществото;

Or. en

Изменение 7
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. Изразява убеденост, че поради 
повишената технологична 
съгласуваност скоро могат да бъдат 
предложени многостранни пакети, 
съдържащи новаторски технологии и 
услуги и в същото време наблюдава, че 
появяването на тези предложения 
значително зависи от наличността 
на ценния радиочестотен спектър, 
както и от новите интерактивни 
технологии, позволяващи 
неповторима оперативна 
съвместимост, връзка и покритие, 
като например мобилните 
мултимедийни технологии и 
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технологиите за широколентов 
безжичен достъп;

Or. en

Изменение 8
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 2 г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. Подчертава, че цифровият 
дивидент предлага неповторима 
възможност на Европа да развие 
ролята си като световен лидер в 
мобилните мултимедийни 
технологии и в същото време да 
преодолее цифровото разделение с 
повишен дебит на информация, 
знания и услуги, свързващи всички 
европейски граждани едни с други и 
предлагащи нови възможности за 
медиите, културата и 
разнообразието във всички области на 
територията на Европейския съюз;  

Or. en

Изменение 9
Katerina Batzeli

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Подкрепя общ подход към 
използването на радиочестотния 
спектър с оглед гарантиране на 
оптимално използване на цифровия 
дивидент, позволяващо на излъчващите 
оператори да продължават да 

3. Подкрепя усилия за координиран
подход към използването на 
радиочестотния спектър с оглед 
гарантиране на оптимално използване 
на цифровия дивидент, позволяващо на 
излъчващите оператори да продължават 
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предлагат сегашните си услуги, но да 
разпределят цифровия дивидент въз 
основа на неутралност;

и по-нататък да развиват сегашните 
си услуги, но същевременно да се 
позволява на новите потребители да 
използват части от цифровия 
дивидент в съответствие с 
международните споразумения и 
приоритетите на националната 
политика;

Or. en

Изменение 10
Sahra Wagenknecht

Проектостановище
Paragraph 3

Проектостановище Изменение

3. Подкрепя общ подход към 
използването на радиочестотния 
спектър с оглед гарантиране на 
оптимално използване на цифровия 
дивидент, позволяващо на излъчващите 
оператори да продължават да 
предлагат сегашните си услуги, но да
разпределят цифровия дивидент въз 
основа на неутралност;

3. Подкрепя координиран подход към 
използването на радиочестотния 
спектър с оглед гарантиране на 
оптимално използване на цифровия 
дивидент, позволяващо на излъчващите 
оператори да продължават и по-
нататък да развиват сегашните си 
услуги; счита, че държавите-членки 
следва да имат свободата да 
разпределят радиочестотен спектър 
в съответствие с приоритетите на 
националната политика като 
например културното и езиковото 
разнообразие;

Or. en

Изменение 11
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че Европа трябва да 
извлече полза от тази неповторима 
възможност колкото може по-скоро, 
ако иска да постигне световна водеща 
позиция в новите интерактивни 
цифрови платформи и да осъществи 
"информационно общество за 
всички", както е заложено в 
стратегията i2010, както и че тази 
необходимост може да изисква 
активно сътрудничество между 
държави-членки с цел преодоляване на 
съществуващите понастоящем 
пречки на национално равнище при 
ефикасното (пре)разпределяне на 
цифровия дивидент; 

Or. en

Изменение 12
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. Подчертава ползата от това 
държавите-членки да освобождават 
цифровия си дивидент възможно най-
бързо, за да се позволи на 
европейските граждани и 
потребители да се възползват от 
нови, новаторски и конкурентни 
услуги;  по-специално отбелязва, че 
някои страни вече са преминали към 
цифрово радиоразпръскване и/или са 
определили цифровия си дивидент;

Or. en
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Изменение 13
Sahra Wagenknecht

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя неутрални по отношение 
на технологията търгове за целите 
на разпределяне на честоти, които са 
освободени вследствие на цифров 
дивидент и подлежат на търговия; 
все пак предупреждава за 
фрагментация на радиочестотния 
спектър, която води до неоптимално 
използване на оскъдния ресурс; 
призовава Комисията да гарантира, 
че един общ план за радиочестотния 
спектър няма да създаде нови пречки 
пред бъдещото новаторство.

5. Счита, че продажбата на търг и 
търговията не трябва да 
представляват основните механизми, 
с които да се разпределят честоти, 
при положение, че сами пазарни 
механизми не успяват да осигурят 
значителни обществени блага;

Or. en

Изменение 14
Katerina Batzeli

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя неутрални по отношение на 
технологията търгове за целите на 
разпределяне на честоти, които са 
освободени вследствие на цифров 
дивидент и подлежат на търговия; все 
пак предупреждава за фрагментация на 
радиочестотния спектър, която води до 
неоптимално използване на оскъдния 
ресурс; призовава Комисията да 
гарантира, че един общ план за 
радиочестотния спектър няма да създаде 
нови пречки пред бъдещото 
новаторство.

5. Счита, че държавите-членки могат 
да обмислят неутрални по отношение 
на технологията търгове за целите на 
разпределяне на честоти, които са 
освободени вследствие на цифров 
дивидент и подлежат на търговия; при 
все това счита, че тази процедура 
следва да бъде в пълно съответствие с 
правилата на Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU), 
националното планиране на честоти 
и целите на националните политики, 
за да се избегне вредната 
интерференция между доставените 
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услуги;   предупреждава за 
фрагментация на радиочестотния 
спектър, която води до неоптимално 
използване на оскъдния ресурс; 
призовава Комисията да гарантира, че 
нито един бъдещ координиран план за 
радиочестотния спектър няма да създаде 
нови пречки пред бъдещото 
новаторство.

Or. en

Изменение 15
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя неутрални по отношение на 
технологията търгове за целите на 
разпределяне на честоти, които са 
освободени вследствие на цифров 
дивидент и подлежат на търговия; все 
пак предупреждава за фрагментация на 
радиочестотния спектър, която води до 
неоптимално използване на оскъдния 
ресурс; призовава Комисията да 
гарантира, че един общ план за 
радиочестотния спектър няма да създаде 
нови пречки пред бъдещото 
новаторство.

5. подкрепя неутрални по отношение на 
технологията търгове за целите на 
разпределяне на честоти, които са 
освободени вследствие на цифров 
дивидент и подлежат на търговия; все 
пак предупреждава за фрагментация на 
радиочестотния спектър, която води до 
неоптимално използване на оскъдния 
ресурс; призовава Комисията да 
гарантира, че един общ подход за 
използването на  радиочестотния 
спектър няма да създаде нови пречки 
пред бъдещото новаторство.

Or. en

Изменение 16
Katerina Batzeli

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)
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Проектостановище Изменение

5a. Подчертава, че цифровият 
дивидент е важен инструмент за 
осъществяването на целите на 
националната политика в областта 
на аудиовизията и медиите; 
следователно изразява своята 
убеденост, че решенията относно 
управлението на цифровия дивидент 
не трябва да се основават на чисто 
пазарни и свързани с печалба 
критерии, а че трябва също така да 
се съсредоточат върху поощряване на  
целите от общ интерес, свързани с 
политиките в областта на 
аудиовизията и медиите, като 
свободата на изразяване, медиен 
плурализъм и културно и езиково 
разнообразие;  

Or. en

Изменение 17
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. Призовава към тясно 
сътрудничество между държавите-
членки, за да се изгради ефикасен, 
отворен и конкурентен вътрешен 
пазар чрез определяне на общите 
радиочестотни ленти за 
разработването на новите 
паневропейски услуги и за да се 
гарантира достатъчно ниво за 
внедряване на нови  мрежови 
технологии; 

Or. en
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Изменение 18
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. Счита, че в случай на търгове за 
целите на разпределяне на честоти, 
държавите-членки следва да приемат 
общ подход по отношение на 
условията и начините за провеждане 
на търговете и разпределянето на 
генерираните ресурси; призовава 
Комисията да представи насоки в 
този смисъл; 

Or. en
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