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Pakeitimas 1
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu 
dauguma valstybių narių investicijų į 
naujos kartos ryšių infrastruktūrą 
požiūriu atsilieka nuo kitų išsivysčiusių 
šalių ir pabrėžia, kad lyderystė 
plačiajuosčio ryšio ir interneto plėtroje 
yra ypač svarbi siekiant Europos 
konkurencingumo ir sanglaudos 
tarptautinėje arenoje – ypač kalbant apie 
sąveikiųjų skaitmeninių platformų plėtrą 
ir naujų paslaugų, pvz., e. prekybos, e. 
sveikatos, e. mokymosi ir e. vyriausybės 
teikimą;

Or. en

Pakeitimas 2
Katerina Batzeli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad skaitmeninis dividendas 
sudaro Europa unikalias galimybes vystyti 
plačiajuostį ryšį ir internetą, išliekant 
viena iš pasaulio lyderių judriųjų 
daugialypės terpės technologijų srityje ir 
mažinant skaitmeninį atotrūkį, suteikia 
naujas galimybes piliečiams, paslaugų,
žiniasklaidos ir kultūros įvairovės 
vystymui visoje Europos Sąjungoje;

1. pabrėžia, kad skaitmeninis dividendas 
sudaro Europai unikalias galimybes vystyti 
naujas paslaugas (pvz., judriąją televiziją 
ir prieigą prie bevielio interneto ryšio), 
išliekant viena iš pasaulio lyderių judriųjų 
daugialypės terpės technologijų srityje ir 
mažinant skaitmeninį atotrūkį, suteikia 
naujas galimybes piliečiams, paslaugų, 
žiniasklaidos ir kultūros įvairovės 
vystymui visoje Europos Sąjungoje;
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Or. en

Pakeitimas 3
Sahra Wagenknecht

Nuomonės projektas
1a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad radijo 
dažnių spektras yra negausus gamtos 
išteklius ir kad dėl to valstybės narės 
turėtų kontroliuoti radijo dažnių spektro 
naudojimą – kad būtų užtikrintos svarbios 
viešosios gėrybės, pvz., aukštos kokybės 
nemokamos televizijos paslaugos, taip pat 
interneto paslaugos; 

Or. en

Pakeitimas 4
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tikrai vyksta 
technologinė konvergencija, dėl kurios 
atsiranda naujos priemonės ir galimybės 
tradicinių paslaugų srityje; pabrėžia, kad 
galimybė naudotis radijo dažnių spektro 
dalimi, kuri anksčiau buvo rezervuota 
transliacijai, itin svarbi siekiant sudaryti 
sąlygas naujų paslaugų atsiradimui;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tikrai vyksta 
technologinė konvergencija, dėl kurios 
atsiranda naujos priemonės ir galimybės 
tradicinių paslaugų srityje; pabrėžia, kad 
galimybė naudotis radijo dažnių spektro 
dalimi, kuri anksčiau buvo rezervuota
transliacijai, gali sudaryti sąlygas naujų 
paslaugų atsiradimui, jei radijo dažnio 
spektras bus tvarkomas kaip įmanoma 
efektyviai ir veiksmingai, siekiant išvengti 
tarpusavio trikdžių su aukštos kokybės 
skaitmeninėmis programomis;
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Or. en

Pakeitimas 5
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pastebi, kad skaitmeninį dividendą 
galimai veiksmingai paskirstyti 
nepakenkiant dalyviams, kurie šiuo metu 
turi ultraaukštųjų dažnių juostos (angl. 
UHF) licencijas ir kad galima toliau 
veiksmingai plėsti esamas transliavimo 
paslaugas ir tuo pat metu užtikrinti, kad 
naujosios judriojo ryšio daugialypės 
terpės ir plačiajuosčio ryšio bevielės 
prieigos technologijoms būtų skiriama 
pakankamai ultraaukštųjų dažnių juostos 
išteklių – kad Europos piliečiams būtų 
galima teikti sąveikiąsias paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 6
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
2b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad labai svarbus didesnis 
skaitmeninio transliavimo efektyvumas, 
dėl kurio galima transliuoti daugiau 
kanalų ir kuris leidžia užtikrinti geresnę 
kokybę naudojant mažiau radijo dažnių 
spektro, taip pat atlaisvina radijo dažnio 
spektrą naujoms paslaugoms, kurios gali 
būti naudingos piliečiams ir vartotojams; 
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mano, kad geriausiai vieta nustatyti, 
kokios paslaugos ir technologijos 
naudingiausios visuomenei, yra rinka;

Or. en

Pakeitimas 7
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
2c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. yra įsitikinęs, kad dėl didesnės 
technologijų konvergencijos netrukus į 
rinką gali būti pateikti nauji 
daugiafunkciniai paketai, kuriuos sudarys 
naujoviškos technologijos ir paslaugos, 
taip pat pastebi, kad šių pasiūlymų 
atsiradimas iš esmės priklauso nuo 
galimybės gauti vertingo radijo dažnių 
spektro dalį, taip pat naujų sąveikiųjų 
technologijų, sudarančių sąlygas vykdyti 
bevielę sąveiką, ryšį ir aprėptį, pvz., 
judriojo ryšio daugialypės terpės 
technologijų ir plačiajuosčio ryšio 
bevielės prieigos technologijų;

Or. en

Pakeitimas 8
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
2d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. pabrėžia, kad skaitmeninis dividendas 
Europai suteikia išskirtinę galimybę tapti 
daugialypės terpės technologijų lydere 
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pasaulyje, taip pat į skaitmeninį dividendą 
įtraukti didėjančius informacijos srautus, 
žinias ir paslaugas, taip sujungiant visus 
Europos piliečius vienus su kitais ir 
suteikiant naujas galimybes žiniasklaidai, 
kultūrai ir įvairovei visuose Europos 
Sąjungos regionuose;

Or. en

Pakeitimas 9
Katerina Batzeli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pritaria bendram požiūriui į radijo 
dažnių spektro naudojimą, siekiant 
užtikrinti optimalų skaitmeninio dividendo 
naudojimą, kai transliuotojai galėtų teikti
dabartines paslaugas, tačiau skaitmeninis 
dividendas būtų paskirstomas nešališkai;

3. pritaria pastangoms koordinuoti požiūrį
į radijo dažnių spektro naudojimą, siekiant 
užtikrinti optimalų skaitmeninio dividendo 
naudojimą, kai transliuotojai galėtų toliau 
vystyti dabartines paslaugas, kitiems 
naujiems vartotojams užtikrinant 
galimybę naudotis skaitmeninio dividendo 
elementais – pagal tarptautinius 
susitarimus ir valstybių narių politikos 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 10
Sahra Wagenknecht

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pritaria bendram požiūriui į radijo 
dažnių spektro naudojimą, siekiant 
užtikrinti optimalų skaitmeninio dividendo 

3. pritaria pastangoms koordinuoti požiūrį
į radijo dažnių spektro naudojimą, siekiant 
užtikrinti optimalų skaitmeninio dividendo 
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naudojimą, kai transliuotojai galėtų teikti
dabartines paslaugas, tačiau skaitmeninis 
dividendas būtų paskirstomas nešališkai;

naudojimą, kai transliuotojai galėtų toliau 
vystyti dabartines paslaugas; mano, kad 
valstybėms narėms turėtų būti leista 
laisvai skirstyti radijo dažnių spektrą –
pagal jų politikos prioritetus, pvz., 
kultūrinės ir kalbinės įvairovės 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 11
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad Europa turi kuo greičiau 
pasinaudoti šia išskirtine galimybe, jei ji 
ketina tapti pasauline lydere naujųjų 
sąveikiųjų skaitmeninių platformų srityje 
ir įgyvendinti tikslą „informacinė 
visuomenė visiems“, numatytą strategijoje 
i2010; taip pat mano, kad tam būtinas 
aktyvus valstybių narių 
bendradarbiavimas – siekiant pašalinti 
valstybių narių lygmeniu esančias kliūtis 
veiksmingam skaitmeninio dividendo 
paskirstymui (perskirstymui);

Or. en

Pakeitimas 12
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
4b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad valstybėms narėms 
naudinga kuo greičiau atlaisvinti jų 
skaitmeninius dividendus – kad Europos 
piliečiai ir vartotojai galėtų naudotis 
naujomis, naujoviškomis ir 
konkurencingomis paslaugomis; pabrėžia, 
kad kai kurios šalys jau perėjo prie 
skaitmeninio transliavimo ir (arba) 
nustatė savo skaitmeninį dividendą;

Or. en

Pakeitimas 13
Sahra Wagenknecht

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria tam, kad būtų rengiami 
technologijų atžvilgiu nešališki aukcionai, 
kuriuose būtų paskirstomi dėl 
skaitmeninio dividendo atlaisvinti dažniai, 
taip pat tam, kad dažniai būtų 
parduodami;  tačiau perspėja, kad 
smulkiai padalinus radijo dažnių spektrą 
gali būti ne pačiu geriausiu būdu 
naudojami riboti ištekliai; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad įgyvendinant 
bendrą radijo dažnių spektro planą 
ateityje neatsirastų naujų kliūčių 
naujovėms.

5. mano, kad aukcionų ir prekybos 
mechanizmai negali būti pirminiai dažnių 
paskirstymo mechanizmai, kadangi vien 
tik rinkos mechanizmais svarbių viešųjų 
gėrybių sukurti negalima;

Or. en
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Pakeitimas 14
Katerina Batzeli

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria tam, kad būtų rengiami
technologijų atžvilgiu nešališki aukcionai, 
kuriuose būtų paskirstomi dėl skaitmeninio 
dividendo atlaisvinti dažniai, taip pat tam, 
kad dažniai būtų parduodami;  tačiau 
perspėja, kad smulkiai padalinus radijo 
dažnių spektrą gali būti ne pačiu geriausiu 
būdu naudojami riboti ištekliai; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad įgyvendinant 
bendrą radijo dažnių spektro planą ateityje 
neatsirastų naujų kliūčių naujovėms.

5. mano, kad valstybės narės gali svarstyti, 
ar rengti technologijų atžvilgiu nešališkus 
aukcionus, kuriuose būtų paskirstomi dėl 
skaitmeninio dividendo atlaisvinti dažniai, 
taip pat tam, kad dažniai būtų parduodami;  
tačiau mano, kad vykdant šią procedūrą 
turi būti visiškai laikomasi Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos taisyklių, 
nacionalinių dažnių planavimo nuostatų 
ir nacionalinių politikos tikslų – siekiant, 
kad teikiant paslaugas nebūtų trikdoma 
vieni kitiems; perspėja, kad smulkiai 
padalinus radijo dažnių spektrą gali būti ne 
pačiu geriausiu būdu naudojami riboti 
ištekliai; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
įgyvendinant bet kokį būsimą 
koordinuojamą  radijo dažnių spektro 
planą ateityje neatsirastų naujų kliūčių 
naujovėms.

Or. en

Pakeitimas 15
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria tam, kad būtų rengiami 
technologijų atžvilgiu nešališki aukcionai, 
kuriuose būtų paskirstomi dėl skaitmeninio 
dividendo atlaisvinti dažniai, taip pat tam, 
kad dažniai būtų parduodami;  tačiau 
perspėja, kad smulkiai padalinus radijo 

5. pritaria tam, kad būtų rengiami 
technologijų atžvilgiu nešališki aukcionai, 
kuriuose būtų paskirstomi dėl skaitmeninio 
dividendo atlaisvinti dažniai, taip pat tam, 
kad dažniai būtų parduodami;  tačiau 
perspėja, kad smulkiai padalinus radijo 
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dažnių spektrą gali būti ne pačiu geriausiu 
būdu naudojami riboti ištekliai; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad įgyvendinant 
bendrą radijo dažnių spektro planą ateityje 
neatsirastų naujų kliūčių naujovėms.

dažnių spektrą gali būti ne pačiu geriausiu 
būdu naudojami riboti ištekliai; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad įgyvendinant 
bendrą radijo dažnių spektro naudojimo 
principą ateityje neatsirastų naujų kliūčių 
naujovėms.

Or. en

Pakeitimas 16
Katerina Batzeli

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad skaitmeninis dividendas 
yra svarbi priemonė siekiant įgyvendinti 
valstybių narių žiniasklaidos, garso ir 
vaizdo politikos tikslus; todėl yra 
įsitikinęs, kad sprendimai dėl 
skaitmeninio dividendo valdymo turėtų 
būti pagrįsti ne vien rinkos ir pelno 
kriterijais – juos priimant daug dėmesio 
turi būti skiriama visuotinės svarbos 
tikslams, susijusiems su žiniasklaidos, 
garso ir vaizdo politika, pvz., žodžio laisve, 
žiniasklaidos pliuralizmu ir kultūrine ir 
kalbine įvairove;

Or. en

Pakeitimas 17
Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiauti ir, nustatant bendras 
radijo dažnių spektro juostas, sukurti 
efektyvią, atvirą ir konkurencingą vidaus 
rinką – kad būtų galima vystyti naujas 
Europos lygmens paslaugas ir užtikrinti 
pakankamai erdvės naujų tinklo 
technologijų įdiegimui;

Or. en

Pakeitimas 18
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad aukcionų, kuriuose 
paskirstomi dažniai, klausimu valstybės 
narės turi nustatyti bendrą politiką; 
bendra politika turi būti taikoma 
aukcionų sąlygų ir metodų, taip pat 
bendrųjų išteklių paskirstymo atžvilgiu; 
ragina Komisiją šiais klausimais paskelbti 
gaires; 

Or. en
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