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Grozījums Nr. 1
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. Norāda, ka vairums dalībvalstu šodien 
atpaliek no citām attīstītajām valstīm 
attiecībā uz ieguldījumiem jaunās 
paaudzes komunikāciju infrastruktūrās, 
un uzsver, ka sasniegt vadošās pozīcijas 
platjoslas un interneta attīstībā ir būtiski 
Eiropas konkurētspējai un kohēzijai 
starptautiskajā līmenī, īpaši attiecībā uz 
interaktīvo digitālo platformu attīstību un 
jaunu pakalpojumu nodrošināšanu, 
piemēram, e-tirdzniecība, e-veselības 
aprūpe, e-izglītība un e-pārvaldības 
pakalpojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Katerina Batzeli

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, kas ciparu dividende nodrošina 
Eiropu ar vienreizīgām iespējām izveidot 
platjoslu un internetu un palikt pasaules 
līderei mobilo multimediālo tehnoloģiju 
jomā, samazinot digitālo dalījumu, 
nodrošinot jaunas iespējas pilsoņiem, 
pakalpojumiem, plašsaziņas līdzekļiem un 
kultūras dažādībai Eiropas Savienībā;

1. uzsver, kas ciparu dividende nodrošina 
Eiropu ar vienreizīgām iespējām izveidot 
jaunus pakalpojumus, piemēram, mobilo 
televīziju un pieeju bezvadu internetam un 
palikt pasaules līderei mobilo multimediālo 
tehnoloģiju jomā, samazinot digitālo 
dalījumu, nodrošinot jaunas iespējas 
pilsoņiem, pakalpojumiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un kultūras dažādībai Eiropas 
Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Sahra Wagenknecht

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a Norāda, ka spektrs ir rets dabiskais 
resurss un ka dalībvalstīm tāpēc vajadzētu 
kontrolēt spektra izmantošanu, lai 
nodrošinātu pieeju nozīmīgām publiskām 
precēm, piemēram, augstas kvalitātes 
bezmaksas televīzijas pakalpojumiem, kā 
arī interneta pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka tehnoloģiskā konverģence ir 
realitāte, kas tradicionālajiem 
pakalpojumiem sniedz jaunus līdzekļus un 
iespējas; uzsver, ka pieeja spektra daļām, 
kas iepriekš ir bijušas paredzētas apraidei, 
ir būtiska, lai nodrošinātu atbalstu jauniem 
pakalpojumiem;.

2. atzīmē, ka tehnoloģiskā konverģence ir 
realitāte, kas tradicionālajiem 
pakalpojumiem sniedz jaunus līdzekļus un 
iespējas; uzsver, ka pieeja spektra daļām, 
kas iepriekš ir bijušas paredzētas apraidei, 
var nodrošināt atbalstu jauniem 
pakalpojumiem ar nosacījumu, ka šo 
spektru pārvalda tik iedarbīgi un efektīvi, 
cik iespējams, lai novērstu ietekmi uz 
augstas kvalitātes digitālās pārraides 
programmu apraidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a Konstatē, ka efektīva digitālās 
dividendes sadale var tikt sasniegta 
netraucējot nevienu dalībnieku, kam 
šobrīd ir spektra licences ultraaugsto 
frekvenču (UHF) joslā, un ka pašreizējo 
pārraides pakalpojumu turpinājums un 
paplašinājums var tikt efektīvi sasniegts, 
tajā pašā laikā nodrošinot, ka jaunas 
mobilo multimediju un platjoslas bezvadu 
pieejas tehnoloģijām ir piešķirti būtiski 
spektra resursi UHF joslā, lai sniegtu 
Eiropas pilsoņiem jaunus interaktīvos 
pakalpojumus ;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b Uzsver digitālās pārraides lielāku 
iedarbīgumu, kas nodrošina vairāk 
kanālu un, iespējams, augstāku pārraides 
kvalitāti, izmantojot mazāk spektra, ļaujot 
paplašināt apraides pakalpojumus, tajā 
pašā laikā atbrīvojot spektru jauniem 
pakalpojumiem, kas var sniegt 
priekšrocības pilsoņiem un patērētājiem; 
uzskata, ka tirgus vislabāk noteiks tos 
pakalpojumus un tehnoloģijas, kas sniedz 
lielāku labumu sabiedrībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c ir pārliecināts, ka daudzfunkcionālās 
paketes, kas ietver jaunās tehnoloģijas un 
pakalpojumus, drīz var tikt piedāvātas, 
pateicoties pieaugošai tehnoloģiju 
konverģencei, un tajā pašā laikā konstatē, 
ka šo piedāvājumu rašanās būtiski ir 
atkarīga no vērtīga spektra pieejamības, 
kā arī no jaunām interaktīvām 
tehnoloģijām, kas nodrošina 
viengabalainu savstarpējo savietojamību, 
savienojumus un pārklājumu, piemēram, 
mobilās multimediju tehnoloģijas un 
platjoslas bezvadu pieejas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzsver, kas ciparu dividende 
nodrošina Eiropu ar unikālām iespējām 
veidot tās kā pasaules līderes lomu mobilo 
multimediālo tehnoloģiju jomā, tajā pašā 
laikā savienojot digitālo dalījumu ar 
palielinātu informācijas plūsmu, 
zināšanām un pakalpojumiem, kas 
savieno Eiropas pilsoņus vienu ar otru un 
nodrošina jaunas iespējas medijiem, 
kultūrai un dažādībai visās jomās Eiropas 
Savienības teritorijā;
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Grozījums Nr. 9
Katerina Batzeli

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atbalsta kopējo pieeju spektra 
izmantošanā, lai nodrošinātu optimālo 
digitālās dividendes izmantošanu, ļaujot 
raidorganizācijām turpināt piedāvāt viņu 
pakalpojumus, bet digitālā dividende 
jāpiešķir, ievērojot neitralitāti;

3. atbalsta centienus, veidojot koordinētu 
pieeju spektra izmantošanai, lai 
nodrošinātu optimālo digitālās dividendes 
izmantošanu, ļaujot raidorganizācijām 
turpināt attīstīt viņu pakalpojumus; tajā 
pašā laikā nodrošinot, ka jaunie lietotāji 
izmanto digitālās dividendes daļas 
saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un 
valsts politikas prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Sahra Wagenknecht

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atbalsta kopējo pieeju spektra 
izmantošanā, lai nodrošinātu optimālo 
digitālās dividendes izmantošanu, ļaujot 
raidorganizācijām turpināt piedāvāt viņu
pakalpojumus, bet digitālā dividende 
jāpiešķir, ievērojot neitralitāti;

3. Atbalsta koordinētu pieeju spektra 
izmantošanā, lai nodrošinātu optimālo 
digitālās dividendes izmantošanu, ļaujot 
raidorganizācijām turpināt attīstīt viņu 
pakalpojumus; uzskata, ka dalībvalstīm 
jābūt brīvām piešķirt spektru saskaņā ar 
valsts politikas prioritātēm, piemēram, 
kultūras un valodu daudzveidība;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a Uzsver, ka Eiropai ir jāizmanto šādas 
unikālas iespējas priekšrocības pēc 
iespējas drīzāk, ja tā vēlas sasniegt 
vadošās pozīcijas pasaulē jaunajās 
interaktīvajās digitālajās platformās un 
īstenot informācijas sabiedrību visiem, kā 
paredzēts i2010 stratēģijā, un ka šāda 
nepieciešamība var prasīt aktīvu 
sadarbību starp dalībvalstīm, lai pārvarētu 
esošos šķēršļus valstu līmenī, lai efektīvi 
(no jauna) piešķirtu digitālo dividendi;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b Uzsver to dalībvalstu ieguvumu, kas 
atbrīvos savas digitālās dividendes, cik 
ātri iespējams, lai ļautu Eiropas pilsoņiem 
un patērētājiem pilnībā gūt priekšrocības 
no jauniem, novatoriskiem un 
konkurētspējīgiem pakalpojumiem; 
atzīmē, jo īpaši, ka dažas valstis jau ir 
pārslēgušās uz digitālo apraidi un/vai 
identificējušas savu digitālo dividendi;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Sahra Wagenknecht

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atbalsta neitrālu tehnoloģiju izsoles ar 
mērķi piešķirt frekvences, kas ir atbrīvotas 
digitālās dividendes dēļ, un laist šīs 
frekvences tirgū; tomēr brīdina par 
spektra izkaisītību, kas noved pie 
trūkstošo resursu nelietderīgas 
izmantošanas; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai kopīgais spektra plāns 
neradītu jaunus šķēršļus jauninājumiem.

5. Uzskata, ka izsolīšanai un tirgošanai 
nav jābūt primārajiem mehānismiem, ar 
kuriem tiek piešķirtas frekvences, jo tirgus 
mehānismi nespēj vieni paši piegādāt 
sabiedrībai svarīgas preces;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Katerina Batzeli

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atbalsta neitrālu tehnoloģiju izsoles ar 
mērķi piešķirt frekvences, kas ir atbrīvotas 
digitālās dividendes dēļ, un laist šīs 
frekvences tirgū; tomēr brīdina par spektra 
izkaisītību, kas noved pie trūkstošo resursu 
nelietderīgas izmantošanas; aicina 
Komisiju nodrošināt, lai kopīgais spektra 
plāns neradītu jaunus šķēršļus 
jauninājumiem.

5. Uzskata, ka dalībvalstis var apsvērt
neitrālu tehnoloģiju izsoles ar mērķi 
piešķirt frekvences, kas ir atbrīvotas 
digitālās dividendes dēļ, un laist šīs 
frekvences tirgū; tomēr uzskata, ka šai 
procedūrai jābūt pilnīgā saskaņā ar 
Starptautiskās telekomunikāciju 
savienības (ITU) noteikumiem, valstu 
frekvenču plāniem un valstu politikas 
mērķiem, lai novērstu kaitīgus 
traucējumus sniegtajos pakalpojumos;
brīdina par spektra izkaisītību, kas noved 
pie trūkstošo resursu nelietderīgas 
izmantošanas; aicina Komisiju nodrošināt, 
lai jebkurš turpmāk koordinētais spektra 
plāns neradītu jaunus šķēršļus 
turpmākajiem jauninājumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 15
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atbalsta neitrālu tehnoloģiju izsoles ar 
mērķi piešķirt frekvences, kas ir atbrīvotas 
digitālās dividendes dēļ, un laist šīs 
frekvences tirgū; tomēr brīdina par spektra 
izkaisītību, kas noved pie trūkstošo resursu 
nelietderīgas izmantošanas; aicina 
Komisiju nodrošināt, lai kopīgais spektra 
plāns neradītu jaunus šķēršļus 
jauninājumiem.

5. atbalsta neitrālu tehnoloģiju izsoles ar 
mērķi piešķirt frekvences, kas ir atbrīvotas 
digitālās dividendes dēļ, un laist šīs 
frekvences tirgū; tomēr brīdina par spektra 
izkaisītību, kas noved pie trūkstošo resursu 
nelietderīgas izmantošanas; aicina 
Komisiju nodrošināt, lai kopīgā pieeja 
spektra izmantošanai neradītu jaunus 
šķēršļus jauninājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Katerina Batzeli

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a Uzsver, ka digitālā dividende ir 
nozīmīgs instruments valstu audiovizuālo 
un mediju politikas mērķu īstenošanai; ir 
pārliecināts, ka lēmumi par digitālās 
dividendes pārvaldību nevar tikt balstīti 
vienīgi uz tirgus un peļņas kritērijiem, bet 
ka tiem jākoncentrējas uz tādu vispārējo 
interešu mērķu veicināšanu, kas saistītas 
ar audiovizuālo un mediju politiku, 
piemēram, izteiksmes brīvība, mediju 
plurālisms un kultūras un valodu 
daudzveidību;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a Aicina dalībvalstis cieši sadarboties, 
lai sasniegtu efektīvi, atvērtu un 
konkurētspējīgu iekšējo tirgu, identificējot 
kopīgās spektra joslas, lai izveidotu 
jaunus visu Eiropu aptverošus 
pakalpojumus un lai nodrošinātu 
pietiekamu apjomu jauno tīkla 
tehnoloģiju attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a Uzskata, ka izsoļu gadījumos ar 
nolūku piešķirt frekvences dalībvalstīm 
jāpieņem kopīga pieeja attiecībā uz izsoļu 
nosacījumiem un kārtību un radīto 
resursu piešķiršanu; aicina Komisiju 
iepazīstināt ar vadlīnijām par šiem  
jautājumiem;

Or. en
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