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Pozměňovací návrh 1
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

–1. konstatuje, že většina členských států 
je dnes pozadu za ostatními rozvinutými 
zeměmi v oblasti investic do komunikační 
infrastruktury nové generace a 
zdůrazňuje, že dosažení pozice světové 
jedničky v rozvoji širokopásmového 
připojení a internetu je klíčové pro 
konkurenceschopnost a soudržnost 
Evropy v mezinárodní oblasti, především 
pak v rozvoji interaktivních digitálních 
platforem a v poskytování nových služeb, 
například služeb e-obchodu, e-zdravotní 
péče, e-vzdělávání a e-správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Katerina Batzeli

Návrh stanoviska Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že digitální dividenda 
poskytuje Evropě jedinečnou příležitost 
rozvinout širokopásmové připojení a 
Internet a setrvat v pozici světové jedničky 
v oblasti mobilních multimediálních 
technologií a zároveň překonává „digitální 
propast“ a vytváří nové příležitosti pro 
občany, služby, média a kulturní 
rozmanitost napříč Evropskou unií;

1. zdůrazňuje, že digitální dividenda 
poskytuje Evropě jedinečnou příležitost 
rozvinout nové služby, například mobilní 
televizi a bezdrátový přístup na internet a 
setrvat v pozici světové jedničky v oblasti 
mobilních multimediálních technologií a 
zároveň překonává „digitální propast“ a 
vytváří nové příležitosti pro občany, 
služby, média a kulturní rozmanitost napříč 
Evropskou unií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Sahra Wagenknecht

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že spektrum je omezený 
přírodní zdroj, a proto by členské státy 
měly kontrolovat využívání spektra s cílem 
zaručit důležité veřejné služby, jako je 
kvalitní bezplatné televizní vysílání či 
internetové služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že technologické sbližování 
je skutečností, která tradičním službám 
nabízí nové prostředky a příležitosti; 
zdůrazňuje, že přístup k těm částem 
spektra, které byly dříve vyhrazeny pro 
televizní vysílání, je zásadní pro vytvoření 
nových služeb;

2. konstatuje, že technologické sbližování 
je skutečností, která tradičním službám 
nabízí nové prostředky a příležitosti; 
zdůrazňuje, že přístup k těm částem
spektra, které byly dříve vyhrazeny pro 
televizní vysílání, může umožnit vytvoření 
nových služeb, pokud bude spektrum 
spravováno co nejefektivněji a nejúčinněji 
s cílem zabránit rušení dodávky vysoce 
kvalitního digitálního vysílání;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. všímá si, že efektivního rozdělení 
digitální dividendy lze dosáhnout, aniž by 
byla omezována činnost subjektů, které 
jsou v současné době držiteli licence na 
část spektra v pásmu UHF, a že lze 
dosáhnout pokračování a rozšiřování 
stávajících služeb vysílání a zároveň 
zajistit přidělení značných spektrálních 
zdrojů v pásmu UHF pro nové mobilní 
multimediální technologie a technologie 
širokopásmového bezdrátového přístupu 
s cílem přinést občanům Evropy nové 
interaktivní služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje vyšší efektivitu digitálního 
vysílání, které umožňuje poskytování 
většího počtu kanálů a potenciálně i vyšší 
kvality při využití menší části spektra, což 
umožňuje poskytovat širší služby vysílání 
a zároveň uvolnit spektrum pro nové 
služby, které mohou občanům a 
spotřebitelům přinést nové výhody; 
domnívá se, že o tom, které služby a 
technologie jsou pro společnost 
nejpřínosnější, nejlépe rozhodne trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. je přesvědčen, že je možné, že bude 
brzy možné nabízet nové víceúčelové 
balíčky, obsahující inovativní technologie 
a služby, a to díky vyšší technologické 
konvergenci a zároveň si všímá, že vznik 
těchto balíčků kriticky závisí na 
dostupnosti cenného spektra a nových 
interaktivních technologií umožňující 
hladkou interoperabilitu, připojení a 
pokrytí, například mobilních 
multimediálních technologií a technologií 
umožňujících bezdrátový širokopásmový 
přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že digitální dividenda 
nabízí Evropě jedinečnou příležitost 
rozvíjet svou roli jako světová jednička 
v mobilních multimediálních 
technologiích a zároveň překlenout 
digitální propast díky silnějšímu toku 
informací, znalostí a služeb spojujících 
všechny Evropany navzájem a poskytující
nové příležitosti pro média, kulturu a 
rozmanitost ve všech oblastech území 
Evropské unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Katerina Batzeli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podporuje společný přístup k používání 
spektra, aby byla digitální dividenda 
využita co nejlépe a aby provozovatelé 
vysílání mohli nadále poskytovat stávající 
služby s tím, že digitální dividenda bude 
rozdělena na základě neutrality;

3. podporuje snahy o koordinovaný přístup 
k používání spektra, aby byla digitální 
dividenda využita co nejlépe a aby 
provozovatelé vysílání mohli nadále 
poskytovat a dále rozvíjet stávající služby 
s tím, že však zároveň umožní ostatním 
novým uživatelům využívat části digitální 
dividendy v souladu s mezinárodními 
dohodami a vnitrostátními politickými 
prioritami;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sahra Wagenknecht

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podporuje společný přístup k používání 
spektra, aby byla digitální dividenda 
využita co nejlépe a aby provozovatelé 
vysílání mohli nadále poskytovat stávající 
služby s tím, že digitální dividenda bude 
rozdělena na základě neutrality;

3. podporuje koordinovaný přístup 
k používání spektra, aby byla digitální 
dividenda využita co nejlépe a aby 
provozovatelé vysílání mohli nadále 
poskytovat a dále rozvíjet stávající služby; 
domnívá se, že by členské státy měly mít 
možnost rozdělovat spektrum v souladu se 
svými vnitrostátními politickými 
prioritami, například kulturní a jazykovou 
rozmanitostí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že Evropa musí využít této 
jedinečné příležitosti co nejdříve, chce-li 
se stát světovou jedničkou v oblasti 
nových digitálních platforem a dosáhnout 
„informační společnosti pro všechny“, 
kterou předpokládá informační strategie 
i2010, a že tato potřeba může vyžadovat 
aktivní spolupráci členských států, která 
jim umožní překonat stávající překážky na 
vnitrostátní úrovni spočívající 
v efektivním (pře)rozdělení digitální 
dividendy;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje přínos co nejrychlejšího 
využití digitální dividendy členskými státy, 
neboť tak umožní evropským občanům a 
spotřebitelům využívat nové inovativní a 
konkurenční služby; konstatuje zejména, 
že některé země již přešly na digitální 
vysílání a/nebo identifikovaly svou 
digitální dividendu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Sahra Wagenknecht

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. souhlasí s dražbami, které se řídí 
zásadami technologické neutrality za 
účelem rozdělení frekvencí, jež se uvolnily 
díky digitální dividendě a za účelem jejich 
obchodovatelnosti; nicméně varuje před 
roztříštěním spektra, které může vést k 
nevýhodnému využití omezených zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že společný 
plán spektra nevytvoří překážky pro další 
inovace;

5. domnívá se, že dražby a obchodování by 
neměly představovat primární 
mechanismus rozdělování frekvencí, 
neboť tržní mechanismy samy o sobě 
nedokáží dosáhnout významných 
veřejných cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Katerina Batzeli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. souhlasí s dražbami, které se řídí 
zásadami technologické neutrality za 
účelem rozdělení frekvencí, jež se uvolnily 
díky digitální dividendě a za účelem jejich 
obchodovatelnosti; nicméně varuje před 
roztříštěním spektra, které může vést 
k nevýhodnému využití omezených zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že společný 
plán spektra nevytvoří překážky pro další 
inovace;

5. domnívá se, že by členské státy mohly 
zvážit dražby, které se řídí zásadami 
technologické neutrality, za účelem 
rozdělení frekvencí, jež se uvolnily díky 
digitální dividendě a za účelem jejich 
obchodovatelnosti; domnívá se však, že 
tento postup by měl plně odpovídat 
nařízením Mezinárodní komunikační unie 
(ITU), cílům vnitrostátního plánování 
frekvencí a vnitrostátním politickým 
cílům, aby se předešlo škodlivým zásahům 
do poskytovaných služeb; varuje před 
roztříštěním spektra, které může vést 
k nevýhodnému využití omezených zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že žádný plán 
spektra nevytvoří překážky pro další 
inovace;
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Pozměňovací návrh 15
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. souhlasí s dražbami, které se řídí 
zásadami technologické neutrality za 
účelem rozdělení frekvencí, jež se uvolnily 
díky digitální dividendě a za účelem jejich 
obchodovatelnosti; nicméně varuje před 
roztříštěním spektra, které může vést 
k nevýhodnému využití omezených zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že společný 
plán spektra nevytvoří překážky pro další 
inovace;

5. souhlasí s dražbami, které se řídí 
zásadami technologické neutrality za 
účelem rozdělení frekvencí, jež se uvolnily 
díky digitální dividendě a za účelem jejich 
obchodovatelnosti; nicméně varuje před 
roztříštěním spektra, které může vést 
k nevýhodnému využití omezených zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že společný 
přístup k využívání spektra nevytvoří 
překážky pro další inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Katerina Batzeli

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že digitální dividenda je 
významným nástrojem pro naplnění cílů 
vnitrostátní audiovizuální a mediální 
politiky; je proto přesvědčen, že 
rozhodnutí o správě digitální dividendy by 
nemělo být založeno čistě na kritériích 
trhu a zisku, ale že by se mělo zaměřovat 
také na podporu cílů obecného zájmu 
souvisejících s audiovizuální a mediální 
politikou, jako jsou svoboda slova, 
pluralita médií a kulturní a jazyková 
rozmanitost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby spolu členské státy úzce 
spolupracovaly na vytvoření efektivně
fungujícího, otevřeného a konkurenčního 
vnitřního trhu tak, že určí společná pásma 
spektra pro vytvořený nových 
panevropských služeb a pro zajištění 
dostatečného prostoru pro zavedení 
nových síťových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že v případě dražeb za 
účelem přidělení frekvencí by členské 
státy měly přijmout společný přístup 
v oblasti podmínek a modalit dražeb a 
přidělování vytvořených prostředků; žádá 
Komisi, aby v tomto smyslu předložila 
pokyny;

Or. en
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