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Predlog spremembe 1
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. ugotavlja, da zdaj večina držav članic 
zaostaja za drugimi razvitimi državami 
glede naložb v komunikacijsko 
infrastrukturo nove generacije, in 
poudarja, da je doseganje vodilnega 
položaja pri razvoju širokopasovnih 
storitev in interneta bistveno za 
konkurenčnost in kohezijo Evrope v 
mednarodnem prostoru, zlasti glede 
razvoja interaktivnih digitalnih platform 
in zagotavljanja novih storitev, kot so 
storitve e-trgovine, e-zdravja, e-učenja in 
e-uprave;

Or. en

Predlog spremembe 2
Katerina Batzeli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da digitalna dividenda Evropi 
zagotavlja enkratne priložnosti, da razvija 
širokopasovne storitve in internet ter 
ohranja vodilni položaj na področju 
mobilnih multimedijskih tehnologij, pri 
tem pa premošča digitalno vrzel in 
zagotavlja nove priložnosti za državljane, 
storitve ter medijsko in kulturno 
raznolikost po vsej Evropski uniji;

1. poudarja, da digitalna dividenda Evropi 
zagotavlja enkratne priložnosti, da razvija 
nove storitve, kot sta mobilna televizija in 
brezžični internetni dostop, ter ohranja 
vodilni položaj na področju mobilnih 
multimedijskih tehnologij, pri tem pa 
premošča digitalno vrzel in zagotavlja nove 
priložnosti za državljane, storitve ter 
medijsko in kulturno raznolikost po vsej 
Evropski uniji;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Sahra Wagenknecht

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je spekter redek naravni 
vir in bi zato morale države članice 
nadzorovati uporabo spektra, da 
zagotovijo pomembne javne dobrine, kot 
so visoko kakovostne, nekodirane 
televizijske storitve in internetne storitve;

Or. en

Predlog spremembe 4
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je tehnološka konvergenca 
resničnost, ki tradicionalnim storitvam 
ponuja nove načine in priložnosti; 
poudarja, da je dostop do delov spektra, ki 
so bili predhodno rezervirani za 
radiodifuzijo, ključen za omogočanje 
nastanka novih storitev;

2. ugotavlja, da je tehnološka konvergenca 
resničnost, ki tradicionalnim storitvam 
ponuja nove načine in priložnosti; 
poudarja, da lahko dostop do delov 
spektra, ki so bili predhodno rezervirani za 
radiodifuzijo, omogoči nastanek novih 
storitev, če je upravljanje spektra čim bolj 
uspešno in učinkovito, da se preprečijo 
motnje zagotavljanja visoko kakovostnih 
digitalnih programov;

Or. en

Predlog spremembe 5
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da se lahko digitalna 
dividenda učinkovito razdeli, ne da bi 
ovirali katerega koli udeleženca, ki ima 
zdaj licence za izkoriščanje posameznih 
delov spektra v pasu UHF, in da se lahko 
nadaljevanje in širitev sedanjih 
radiofuzijskih storitev učinkovito dosežeta 
ter se hkrati zagotovi dodelitev znatnih 
virov spektra v pasu UHF novim 
mobilnim multimedijskim tehnologijam in 
tehnologijam širokopasovnega 
brezžičnega dostopa, da se evropskim 
državljanom omogočijo nove interaktivne 
storitve;

Or. en

Predlog spremembe 6
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da je digitalna radiofuzija 
učinkovitejša, ker omogoča, da se z manj 
spektra zagotovi več programov in 
potencialno boljša kakovost, ker omogoča 
boljše radiofuzijske storitve in sočasno 
sprostitev spektra za nove storitve, ki so 
lahko koristne za državljane in 
potrošnike; meni, da lahko trg najbolje 
določi storitve in tehnologije, ki so za 
družbo najbolj koristne;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. je prepričan, da bodo lahko zaradi 
večje tehnološke konvergence kmalu na 
voljo novi večkomponentni paketi, ki 
vključujejo inovativne tehnologije in 
storitve, in hkrati ugotavlja, da je pojav 
takšnih ponudb odvisen zlasti od 
razpoložljivosti dragocenega spektra in 
novih interaktivnih tehnologij, ki 
omogočajo celovito interoperabilnost, 
povezljivost in pokritost, kot so mobilne 
multimedijske tehnologije in tehnologije 
širokopasovnega brezžičnega dostopa;

Or. en

Predlog spremembe 8
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poudarja, da je digitalna dividenda 
edinstvena priložnost za Evropo, da se 
razvije v svetovno vodilno silo na področju 
mobilnih multimedijskih tehnologij ter 
hkrati premosti digitalno vrzel z večjim 
pretokom informacij, znanja in storitev, ki 
povezujejo vse evropske državljane med 
sabo ter zagotavljajo nove priložnosti za 
medije, kulturo in raznolikost na vseh 
področjih na ozemlju Evropske unije;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Katerina Batzeli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira skupen pristop k uporabi spektra 
za zagotovitev optimalnega izkoriščanja 
digitalne dividende, kar bi izdajateljem 
radiodifuzije omogočilo, da ponujajo svoje 
obstoječe storitve še naprej, pri čemer bi 
se digitalna dividenda razdeljevala na 
podlagi nevtralnosti;

3. podpira prizadevanje za usklajen pristop 
k uporabi spektra za zagotovitev 
optimalnega izkoriščanja digitalne 
dividende, kar bi izdajateljem radiodifuzije 
omogočilo, da nadaljujejo in dodatno 
razvijajo svoje obstoječe storitve, drugim 
novim uporabnikom pa hkrati omogočilo 
izkoriščanje delov digitalne dividende v 
skladu z mednarodnimi sporazumi in 
nacionalnimi političnimi prednostnimi 
področji;

Or. en

Predlog spremembe 10
Sahra Wagenknecht

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira skupen pristop k uporabi spektra 
za zagotovitev optimalnega izkoriščanja 
digitalne dividende, kar bi izdajateljem 
radiodifuzije omogočilo, da ponujajo svoje 
obstoječe storitve še naprej, pri čemer bi 
se digitalna dividenda razdeljevala na 
podlagi nevtralnosti;

3. podpira usklajen pristop k uporabi 
spektra za zagotovitev optimalnega 
izkoriščanja digitalne dividende, kar bi 
izdajateljem radiodifuzije omogočilo, da 
nadaljujejo in dodatno razvijajo svoje 
obstoječe storitve; meni, da je treba 
državam članicam omogočiti prosto 
dodelitev spektra v skladu z nacionalnimi 
političnimi prednostnimi področji, kot sta 
kulturna in jezikovna raznolikost;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da mora Evropa čim prej 
izkoristiti takšno edinstveno priložnost, če 
želi postati svetovna vodilna sila na 
področju novih interaktivnih digitalnih 
platform in uresničiti „informacijsko 
družbo za vse“ iz strategije i2010, ter da 
bo zaradi te potrebe morda potrebno 
dejavno sodelovanje med državami 
članicami, da odpravijo sedanje ovire na 
nacionalni ravni glede učinkovite 
(ponovne)razdelitve digitalne dividende;

Or. en

Predlog spremembe 12
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja prednosti čim hitrejše 
sprostitve digitalnih dividend s strani 
držav članic, da lahko evropski državljani 
in potrošniki izkoristijo nove, inovativne 
in konkurenčne storitve; ugotavlja, da so 
zlasti nekatere države že izvedle prehod na 
digitalno radiofuzijo in/ali opredelile 
svojo digitalno dividendo;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Sahra Wagenknecht

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se strinja s tehnološko nevtralnimi 
ukrepi za razdelitev frekvenc, ki so bile 
sproščene zaradi digitalne dividende, in 
trženjem navedenih frekvenc; vendar 
opozarja na razdrobljenost spektra, katere 
posledica je nezadostno izkoriščanje 
redkih virov; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da skupen frekvenčni načrt ne 
bo ustvaril novih ovir za prihodnje 
inovacije;

5. meni, da dražbe in trgovanje ne smejo 
biti glavni mehanizmi za dodelitev 
frekvenc, ker izključno tržni mehanizmi 
ne zagotavljajo pomembnih javnih dobrin;

Or. en

Predlog spremembe 14
Katerina Batzeli

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se strinja s tehnološko nevtralnimi 
ukrepi za razdelitev frekvenc, ki so bile 
sproščene zaradi digitalne dividende, in 
trženjem navedenih frekvenc; vendar
opozarja na razdrobljenost spektra, katere 
posledica je nezadostno izkoriščanje redkih 
virov; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
skupen frekvenčni načrt ne bo ustvaril 
novih ovir za prihodnje inovacije;

5. meni, da lahko države članice preučijo 
tehnološko nevtralne ukrepe za razdelitev 
frekvenc, ki so bile sproščene zaradi 
digitalne dividende, in trženje navedenih 
frekvenc; vendar meni, da mora ta 
postopek biti popolnoma v skladu s 
predpisi Mednarodne telekomunikacijske 
zveze, nacionalnim frekvenčnim 
načrtovanjem in nacionalnimi cilji 
politike, da se prepreči škodljivo motenje 
med zagotovljenimi storitvami; opozarja 
na razdrobljenost spektra, katere posledica 
je nezadostno izkoriščanje redkih virov; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da kakršen 
koli prihodnji usklajen frekvenčni načrt ne 
bo ustvaril novih ovir za prihodnje 
inovacije;
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Predlog spremembe 15
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se strinja s tehnološko nevtralnimi 
ukrepi za razdelitev frekvenc, ki so bile 
sproščene zaradi digitalne dividende, in 
trženjem navedenih frekvenc; vendar 
opozarja na razdrobljenost spektra, katere 
posledica je nezadostno izkoriščanje redkih 
virov; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
skupen frekvenčni načrt ne bo ustvaril 
novih ovir za prihodnje inovacije;

5. se strinja s tehnološko nevtralnimi 
ukrepi za razdelitev frekvenc, ki so bile 
sproščene zaradi digitalne dividende, in 
trženjem navedenih frekvenc; vendar 
opozarja na razdrobljenost spektra, katere 
posledica je nezadostno izkoriščanje redkih 
virov; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
skupen pristop k uporabi spektra ne bo 
ustvaril novih ovir za prihodnje inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 16
Katerina Batzeli

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je digitalna dividenda 
pomemben instrument za izpolnitev 
nacionalnih ciljev avdiovizualne in 
medijske politike; zato je prepričan, da 
odločitve o upravljanju digitalne 
dividende ne smejo temeljiti na izključno 
tržnih merilih in merilih glede dobička, 
ampak morajo biti usmerjene tudi v 
spodbujanje ciljev splošnega pomena, 
povezanih z avdiovizualno in medijsko 
politiko, kot so svoboda izražanja, 
medijski pluralizem ter kulturna in 
jezikovna raznolikost;
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Or. en

Predlog spremembe 17
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k tesnemu sodelovanju med 
državami članicami, da se vzpostavi 
učinkovit, odprt in konkurenčen notranji 
trg, z opredelitvijo skupnih frekvenčnih 
pasov za razvoj novih vseevropskih 
storitev in zagotovitev ustreznega obsega 
za uvedbo novih omrežnih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 18
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da morajo države članice glede 
dražb za dodelitev frekvenc sprejeti 
skupen pristop v zvezi s pogoji in načini 
dražb ter dodelitvijo nastalih virov; poziva 
Komisijo, naj predloži smernice v zvezi s 
tem;

Or. en
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