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Amendement 1
Dragoş Florin David

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er in de Europese Unie 
door de omschakeling van analoge naar 
digitale terrestrische tv eind 2012 een 
ongekende hoeveelheid spectrum vrij zal 
komen als gevolg van de superieure 
uitzendefficiëntie van de digitale 
technologie, wat nieuwe kansen voor 
marktgroei biedt en waarmee spectrum 
opnieuw verdeeld kan worden,

A. overwegende dat er in de Europese Unie 
door de omschakeling van analoge naar 
digitale terrestrische tv eind 2012 een 
ongekende hoeveelheid spectrum vrij zal 
komen als gevolg van de superieure 
uitzendefficiëntie van de digitale 
technologie, wat nieuwe kansen voor 
marktgroei biedt, een uitbreiding van 
hoogwaardige diensten aan de consument
betekent en waarmee spectrum opnieuw 
verdeeld kan worden,

Or. ro

Amendement 2
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er in de Europese Unie 
door de omschakeling van analoge naar 
digitale terrestrische tv eind 2012 een 
ongekende hoeveelheid spectrum vrij zal 
komen als gevolg van de superieure 
uitzendefficiëntie van de digitale 
technologie, wat nieuwe kansen voor 
marktgroei biedt en waarmee spectrum 
opnieuw verdeeld kan worden,

A. overwegende dat er in de Europese Unie 
door de omschakeling van analoge naar 
digitale terrestrische tv eind 2012 naar 
verwachting een aanzienlijke hoeveelheid 
spectrum vrij zal komen als gevolg van de 
superieure uitzendefficiëntie van de 
digitale technologie, wat nieuwe kansen 
voor marktgroei biedt en waarmee 
spectrum opnieuw verdeeld kan worden,

Or. fr
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Amendement 3
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er in de Europese Unie 
door de omschakeling van analoge naar 
digitale terrestrische tv eind 2012 een 
ongekende hoeveelheid spectrum vrij zal 
komen als gevolg van de superieure 
uitzendefficiëntie van de digitale 
technologie, wat nieuwe kansen voor 
marktgroei biedt en waarmee spectrum 
opnieuw verdeeld kan worden,

A. overwegende dat er in de Europese Unie 
door de omschakeling van analoge naar 
digitale terrestrische tv eind 2012 naar 
verwachting een belangrijke hoeveelheid 
spectrum vrij zal komen als gevolg van de 
superieure uitzendefficiëntie van de 
digitale technologie, wat nieuwe kansen 
voor marktgroei biedt en waarmee 
spectrum opnieuw verdeeld kan worden,

Or. en

Amendement 4
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er in de Europese Unie 
door de omschakeling van analoge naar 
digitale terrestrische tv eind 2012 een 
ongekende hoeveelheid spectrum vrij zal 
komen als gevolg van de superieure 
uitzendefficiëntie van de digitale 
technologie, wat nieuwe kansen voor 
marktgroei biedt en waarmee spectrum 
opnieuw verdeeld kan worden,

A. overwegende dat er in de Europese Unie 
door de omschakeling van analoge naar 
digitale terrestrische tv eind 2012 naar 
verwachting een belangrijke hoeveelheid 
spectrum vrij zal komen als gevolg van de 
superieure uitzendefficiëntie van de 
digitale technologie, wat nieuwe kansen 
voor marktgroei biedt en waarmee 
spectrum opnieuw verdeeld kan worden,

Or. en

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging A



AM\726895NL.doc 5/61 PE407.732v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er in de Europese Unie 
door de omschakeling van analoge naar 
digitale terrestrische tv eind 2012 een 
ongekende hoeveelheid spectrum vrij zal 
komen als gevolg van de superieure 
uitzendefficiëntie van de digitale 
technologie, wat nieuwe kansen voor 
marktgroei biedt en waarmee spectrum 
opnieuw verdeeld kan worden,

A. overwegende dat er in de Europese Unie 
door de omschakeling van analoge naar 
digitale terrestrische tv eind 2012 een 
belangrijke hoeveelheid spectrum vrij zal 
komen als gevolg van de superieure 
uitzendefficiëntie van de digitale 
technologie, wat nieuwe kansen voor 
marktgroei biedt en waarmee spectrum 
opnieuw verdeeld kan worden,

Or. ro

Amendement 6
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de voordelen van 
het gebruik van het radiospectrum via 
gecoördineerde maatregelen op EU-
niveau tot het uiterste zullen worden 
benut om een zo efficiënt mogelijk 
gebruik hiervan te garanderen,

Or. en

Amendement 7
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de voordelen van 
het gebruik van het radiospectrum via 
gecoördineerde maatregelen op EU-
niveau tot het uiterste zullen worden 
benut om een optimaal gebruik hiervan, 
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zowel maatschappelijk als economisch 
gezien, te garanderen,

Or. en

Amendement 8
Atanas Paparizov

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de voordelen van 
het gebruik van het radiospectrum via 
gecoördineerde maatregelen op EU-
niveau tot het uiterste zullen worden 
benut om een optimaal gebruik hiervan, 
zowel maatschappelijk als economisch 
gezien, te garanderen,

Or. en

Amendement 9
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de voordelen van 
het gebruik van het radiospectrum via 
gecoördineerde maatregelen op EU-
niveau tot het uiterste zullen worden 
benut om een optimaal gebruik hiervan, 
zowel maatschappelijk als economisch 
gezien, te garanderen,

Or. en
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Amendement 10
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een tekort aan
spectrum een belemmering is geweest 
voor de invoering van nieuwe diensten en 
dat een efficiënt gebruik ervan essentieel is 
om ervoor te zorgen dat verschillende 
geïnteresseerde partijen die hun diensten 
willen aanbieden toegang hebben tot 
spectrum,

C. overwegende dat spectrum zowel een 
schaarse natuurlijke hulpbron als een 
publiek goed is, en dat een efficiënt 
gebruik ervan essentieel is om ervoor te
zorgen dat verschillende geïnteresseerde 
partijen die hun diensten willen aanbieden 
toegang hebben tot spectrum,

Or. fr

Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een tekort aan 
spectrum een belemmering is geweest 
voor de invoering van nieuwe diensten en 
dat een efficiënt gebruik ervan essentieel is 
om ervoor te zorgen dat verschillende 
geïnteresseerde partijen die hun diensten 
willen aanbieden toegang hebben tot 
spectrum,

C. overwegende dat spectrum een beperkte 
hulpbron blijft, en dat een efficiënt gebruik 
ervan essentieel is om ervoor te zorgen dat 
verschillende geïnteresseerde partijen die 
hun diensten willen aanbieden toegang 
hebben tot spectrum,

Or. ro

Amendement 12
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een tekort aan 
spectrum een belemmering is geweest 
voor de invoering van nieuwe diensten en 
dat een efficiënt gebruik ervan essentieel is 
om ervoor te zorgen dat verschillende 
geïnteresseerde partijen die hun diensten 
willen aanbieden toegang hebben tot 
spectrum,

C. overwegende dat spectrum een 
schaarse natuurlijke hulpbron blijft en dat 
een efficiënt gebruik ervan essentieel is om 
ervoor te zorgen dat verschillende 
geïnteresseerde partijen die hun diensten 
willen aanbieden toegang hebben tot 
spectrum,

Or. en

Amendement 13
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een tekort aan 
spectrum een belemmering is geweest 
voor de invoering van nieuwe diensten en 
dat een efficiënt gebruik ervan essentieel is 
om ervoor te zorgen dat verschillende 
geïnteresseerde partijen die hun diensten 
willen aanbieden toegang hebben tot 
spectrum,

C. overwegende dat spectrum een 
schaarse natuurlijke hulpbron blijft en dat 
een efficiënt gebruik ervan essentieel is om 
ervoor te zorgen dat verschillende 
geïnteresseerde partijen die hun diensten 
willen aanbieden toegang hebben tot 
spectrum,

Or. en

Amendement 14
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de omroepen hun 
goede wil hebben getoond ten aanzien van
een efficiënt spectrumgebruik door de 
digitale omschakeling te stimuleren met 
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belangrijke investeringen in digitale 
radio- en televisietechnologie en 
programmering,

Or. en

Amendement 15
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de omroepen blijk
hebben gegeven van hun inzet voor een 
efficiënt spectrumgebruik door de digitale 
omschakeling te stimuleren met forse 
investeringen in digitale radio- en 
televisietechnologie en programmering,

Or. en

Amendement 16
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de omroepen blijk
hebben gegeven van hun inzet voor een 
efficiënt spectrumgebruik door de digitale 
omschakeling te stimuleren met forse 
investeringen in digitale radio- en 
televisietechnologie en programmering,

Or. en
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Amendement 17
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een efficiënt 
spectrumgebruik ook bijdraagt aan de 
verwezenlijking van de culturele 
doelstellingen van het EU-beleid en zowel 
voor culturele en taalkundige diversiteit
als voor mediapluralisme moet zorgen,

D. overwegende dat een efficiënt 
spectrumgebruik ook bijdraagt aan de 
verwezenlijking van de culturele 
doelstellingen van het EU-beleid, en het 
digitale dividend, behalve voor diensten 
ten behoeve van de 
informatiemaatschappij en mobiele 
telefoondiensten, ook voor culturele 
diversiteit wat betreft audiovisuele 
content, meertaligheid en mediapluralisme 
moet zorgen,

Or. es

Amendement 18
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de mededeling van 
de Commissie COM(2007)0700 getiteld: 
‘Ten volle profijt trekken van het digitale 
dividend in Europa: Een 
gemeenschappelijke aanpak voor het 
gebruik van het spectrum dat vrijkomt 
door de digitale omschakeling’ integraal 
deel uitmaakt van het regelgevingspakket 
op het gebied van elektronische 
communicatie dat in november 2007 in 
het kader van de hervorming van het 
regelgevingskader voor 
communicatiediensten werd aangenomen,

Or. ro



AM\726895NL.doc 11/61 PE407.732v01-00

NL

Amendement 19
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in Europa de 
(hernieuwde) toewijzing van 
uitzendfrequenties aan digitale omroepen 
in veel lidstaten momenteel aan de gang 
is, met als gevolg dat deze frequenties 
worden toegewezen en dan jarenlang zijn
vastgelegd,

Or. en

Amendement 20
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat technologische 
neutraliteit van wezenlijk belang is voor 
de bevordering van interoperabiliteit en 
voor een flexibeler en transparanter 
omschakelingsbeleid ten aanzien van de 
afweging van publieke belangen,

Or. en

Amendement 21
Erna Hennicot-Schoepges

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Raad de 
lidstaten heeft verzocht om de 
omschakeling naar digitale media, voor 
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zover dat mogelijk is, vóór 2012 af te 
ronden,

Or. fr

Amendement 22
Erna Hennicot-Schoepges

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat alle lidstaten hun 
voorstellen met betrekking tot de 
omschakeling naar digitale media hebben 
gepubliceerd,

Or. fr

Amendement 23
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent het belang van het i2010 initiatief 
als deel van de hernieuwde 
Lissabonstrategie en benadrukt het belang 
van een efficiënte toegang tot en gebruik 
van het spectrum bij het verwezenlijken 
van de Lissabondoelstellingen;

1. erkent het belang van het i2010 initiatief 
als deel van de hernieuwde 
Lissabonstrategie en benadrukt het belang 
van een efficiënte toegang tot en gebruik 
van het spectrum bij het verwezenlijken 
van de Lissabondoelstellingen; benadrukt 
in dit verband de noodzaak voor toegang 
tot breedbanddiensten teneinde de 
“digitale kloof” te overbruggen;

Or. en
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Amendement 24
Alyn Smith

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt de ongelijke toegang van
Europese burgers tot digitale diensten, 
met name in de omroep; merkt op dat 
vooral plattelands- en perifere regio’s in 
het nadeel zijn (in snelheid, keuze en 
kwaliteit) met betrekking tot de uitrol van 
digitale diensten; verzoekt de lidstaten en 
de regionale autoriteiten met klem om 
alles in het werk te stellen om ervoor te 
zorgen dat de digitale omschakeling voor 
al hun burgers op vlotte en rechtvaardige 
wijze plaatsvindt;

Or. en

Amendement 25
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat het voor zijn 
internationale concurrentiepositie van 
cruciaal belang is dat Europa een 
leidende positie op het gebied van 
breedband- en internetontwikkeling 
inneemt, en benadrukt het bijzondere 
belang van de ontwikkeling van 
interactieve digitale platforms en de 
levering van nieuwe diensten zoals e-
handel, e-gezondheidszorg, e-leren en e-
overheid; 

Or. en
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Amendement 26
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan een 
gemeenschappelijk tijdschema overeen te 
komen en hun digitale dividenden zo 
spoedig mogelijk vrij te geven, zodat de 
Europese burgers kunnen profiteren van de 
invoering van nieuwe, innovatieve en 
concurrerende diensten;

2. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
digitale dividenden zo spoedig mogelijk 
vrij te geven, zodat de Europese burgers 
kunnen profiteren van de invoering van 
nieuwe, innovatieve en concurrerende 
diensten;

Or. en

Amendement 27
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan een 
gemeenschappelijk tijdschema overeen te 
komen en hun digitale dividenden zo 
spoedig mogelijk vrij te geven, zodat de 
Europese burgers kunnen profiteren van de 
invoering van nieuwe, innovatieve en 
concurrerende diensten;

2. dringt er bij de lidstaten op aan een 
gemeenschappelijk tijdschema overeen te 
komen en hun digitale dividenden zo 
spoedig mogelijk vrij te geven, rekening 
houdend met de eerder door de lidstaten 
aangenomen verschillende specifieke 
besluiten op grond waarvan de Europese 
burgers kunnen profiteren van de invoering 
van nieuwe, innovatieve en concurrerende 
diensten; 

Or. es

Amendement 28
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan een 
gemeenschappelijk tijdschema overeen te 
komen en hun digitale dividenden zo 
spoedig mogelijk vrij te geven, zodat de 
Europese burgers kunnen profiteren van de 
invoering van nieuwe, innovatieve en 
concurrerende diensten;

2. dringt er bij de lidstaten op aan een 
tijdschema overeen te komen waarin 
rekening wordt gehouden met het verschil 
in capaciteit van de lidstaten en hun 
digitale dividenden zo spoedig mogelijk 
vrij te geven, zodat de Europese burgers 
kunnen profiteren van de invoering van
nieuwe, innovatieve en concurrerende 
diensten; 

Or. el

Amendement 29
Dragoş Florin David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan een 
gemeenschappelijk tijdschema overeen te 
komen en hun digitale dividenden zo 
spoedig mogelijk vrij te geven, zodat de 
Europese burgers kunnen profiteren van de 
invoering van nieuwe, innovatieve en 
concurrerende diensten; 

2. dringt er bij de lidstaten op aan een 
gemeenschappelijk tijdschema overeen te 
komen en hun digitale dividenden zo 
spoedig mogelijk vrij te geven, zodat de 
Europese burgers kunnen profiteren van de 
invoering van nieuwe, innovatieve, 
efficiënte en concurrerende diensten; 

Or. ro

Amendement 30
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het digitale dividend 
voldoende spectrum voor de omroepen 
openstelt om hun diensten aanzienlijk te 
ontwikkelen en uit te breiden en 

3. is van oordeel dat het digitale dividend 
de omroepen in de gelegenheid zou 
moeten stellen om hun diensten aanzienlijk 
te ontwikkelen en uit te breiden en 
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tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
overwegen, zoals breedbandtoepassingen 
die zijn ontworpen om de zogenoemde 
‘digitale kloof’ te overbruggen;

tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
overwegen, zoals breedbandtoepassingen 
die zijn ontworpen om de zogenoemde
‘digitale kloof’ te overbruggen; 

Or. en

Amendement 31
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het digitale dividend 
voldoende spectrum voor de omroepen
openstelt om hun diensten aanzienlijk te 
ontwikkelen en uit te breiden en 
tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
overwegen, zoals breedbandtoepassingen 
die zijn ontworpen om de zogenoemde 
‘digitale kloof’ te overbruggen; 

3. is van oordeel dat het digitale dividend 
voldoende spectrum openstelt, waardoor 
de omroepen uitstekende mogelijkheden 
krijgen om hun diensten aanzienlijk te 
ontwikkelen en uit te breiden en 
tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
overwegen, zoals breedbandtoepassingen 
die zijn ontworpen om de zogenoemde 
‘digitale kloof’ te overbruggen, in 
overeenstemming met doelstellingen van 
algemeen belang; 

Or. fr

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het digitale dividend 
voldoende spectrum voor de omroepen 
openstelt om hun diensten aanzienlijk te 
ontwikkelen en uit te breiden en 
tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 

3. is van oordeel dat het digitale dividend 
de omroepen in de gelegenheid zou 
moeten stellen om hun diensten aanzienlijk 
te ontwikkelen en uit te breiden en 
tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
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overwegen, zoals breedbandtoepassingen 
die zijn ontworpen om de zogenoemde 
‘digitale kloof’ te overbruggen; 

overwegen, zoals breedbandtoepassingen 
die zijn ontworpen om de zogenoemde 
‘digitale kloof’ te overbruggen; meent dat 
lidstaten ervoor moeten zorgen dat aan 
plattelandsgebieden, waar de ‘digitale 
kloof’ het duidelijkst aanwezig is, 
prioriteit wordt verleend en dat deze meer 
profijt kunnen trekken van de 
mogelijkheden die het digitale dividend 
biedt; 

Or. ro

Amendement 33
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het digitale dividend 
voldoende spectrum voor de omroepen 
openstelt om hun diensten aanzienlijk te 
ontwikkelen en uit te breiden en 
tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
overwegen, zoals breedbandtoepassingen 
die zijn ontworpen om de zogenoemde 
‘digitale kloof’ te overbruggen;

3. is van oordeel dat het digitale dividend 
voldoende spectrum voor de omroepen 
openstelt om hun diensten aanzienlijk te 
ontwikkelen en uit te breiden en 
tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
overwegen, zoals breedbandtoepassingen 
die zijn ontworpen om de zogenoemde 
‘digitale kloof’ te overbruggen, terwijl 
belemmeringen op het gebied van 
interoperabiliteit en verkoopmonopolies
niet mogen voorkomen;

Or. en

Amendement 34
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het digitale dividend 3. is van oordeel dat het digitale dividend 
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voldoende spectrum voor de omroepen 
openstelt om hun diensten aanzienlijk te 
ontwikkelen en uit te breiden en 
tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
overwegen, zoals breedbandtoepassingen
die zijn ontworpen om de zogenoemde 
‘digitale kloof’ te overbruggen; 

voldoende spectrum voor de omroepen 
openstelt om hun diensten aanzienlijk te 
ontwikkelen en uit te breiden en 
tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
overwegen, zoals nieuwe 
breedbandtechnologieën en 
toegangsdiensten, die zijn ontworpen om 
de zogenoemde ‘digitale kloof’ te 
overbruggen; 

Or. en

Amendement 35
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het digitale dividend 
voldoende spectrum voor de omroepen 
openstelt om hun diensten aanzienlijk te 
ontwikkelen en uit te breiden en 
tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
overwegen, zoals breedbandtoepassingen 
die zijn ontworpen om de zogenoemde 
‘digitale kloof’ te overbruggen;

3. is van oordeel dat het digitale dividend 
voldoende spectrum voor de omroepen 
openstelt om hun diensten aanzienlijk te 
ontwikkelen en uit te breiden en 
tegelijkertijd andere mogelijke sociale, 
culturele en economische toepassingen te 
overwegen, zoals mobiele 
breedbandtoepassingen die zijn ontworpen 
om de zogenoemde ‘digitale kloof’ te 
overbruggen;

Or. de

Amendement 36
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt, op het punt van 
spectrumbeheer, de algemene beginselen 
van neutraliteit van technologie en 
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diensten om concurrentie te bevorderen; 
wijst erop dat het spectrumbeheer flexibel 
en transparant moet zijn, en dat hierbij 
verscheidenheid in cultuur en taal, 
vrijheid van meningsuiting en 
mediapluralisme moeten worden 
bevorderd en rekening moet worden 
gehouden met de technische, sociale, 
culturele en politieke behoeften van alle 
lidstaten; 

Or. en

Amendement 37
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten dringend meer 
maatregelen te nemen, waardoor 
gehandicapten, ouderen en gebruikers 
met speciale sociale behoeften optimaal 
profiteren van de voordelen van het 
digitale dividend; 

Or. pl

Amendement 38
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de ‘digitale kloof’ 
niet alleen op het platteland bestaat; wijst 
op het feit dat er problemen bestaan bij 
het voorzien van enige oude hoge 
gebouwen van infrastructuur voor nieuwe 
netwerken; onderstreept de belangrijke 
rol die het spectrum kan spelen bij het 
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overbruggen van de ‘digitale kloof’ in 
zowel stedelijke als plattelandsgebieden; 

Or. en

Amendement 39
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het digitale dividend 
een belangrijke hoeveelheid spectrum 
openstelt, die in het bijzonder kan worden 
gebruikt voor een beter aanbod van 
draadloze breedbanddiensten in 
plattelands- en afgelegen gebieden; 

Or. de

Amendement 40
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de mogelijke voordelen van 
een gecoördineerd gebruik van spectrum in 
de EU in de zin van schaalvoordelen; 
onderstreept tevens de noodzaak het 
digitale dividend zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken om fragmentatie te voorkomen, 
aangezien dat zou betekenen dat deze 
schaarse hulpbron niet optimaal wordt 
gebruikt;

4. benadrukt de mogelijke voordelen van 
een gecoördineerde aanpak van het 
gebruik van spectrum in de EU in de zin 
van schaalvoordelen; onderstreept tevens 
de noodzaak het digitale dividend zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken om 
fragmentatie te voorkomen, aangezien dat 
zou betekenen dat deze schaarse hulpbron 
niet optimaal wordt gebruikt; 

Or. en
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Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de mogelijke voordelen van 
een gecoördineerd gebruik van spectrum in 
de EU in de zin van schaalvoordelen; 
onderstreept tevens de noodzaak het 
digitale dividend zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken om fragmentatie te voorkomen, 
aangezien dat zou betekenen dat deze 
schaarse hulpbron niet optimaal wordt 
gebruikt;

4. benadrukt de mogelijke voordelen van 
een gecoördineerd gebruik van spectrum in 
de EU in de zin van schaalvoordelen; 
onderstreept tevens de noodzaak het 
digitale dividend zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken om fragmentatie te voorkomen, 
aangezien dat zou betekenen dat deze 
schaarse hulpbron niet optimaal wordt 
gebruikt; is van mening dat betere 
coördinatie en meer flexibiliteit voor een 
efficiënte exploitatie van het spectrum 
weliswaar noodzakelijk zijn, maar dat de 
Commissie en de lidstaten het juiste 
evenwicht moeten vinden tussen 
flexibiliteit en de mate van harmonisatie, 
om zo veel mogelijk profijt te kunnen 
trekken van het digitale dividend; 

Or. ro

Amendement 42
Dragoş Florin David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de mogelijke voordelen van 
een gecoördineerd gebruik van spectrum in 
de EU in de zin van schaalvoordelen; 
onderstreept tevens de noodzaak het 
digitale dividend zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken om fragmentatie te voorkomen, 
aangezien dat zou betekenen dat deze 
schaarse hulpbron niet optimaal wordt 
gebruikt;

4. benadrukt de mogelijke voordelen van 
een gecoördineerd gebruik van spectrum in 
de EU in de zin van schaalvoordelen; 
onderstreept tevens de noodzaak het 
digitale dividend zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken om fragmentatie te voorkomen, 
aangezien dat zou betekenen dat deze 
schaarse hulpbron niet optimaal wordt 
gebruikt en benadrukt eveneens het feit 
dat dit mogelijke voordeel vooral voor 
mobiele diensten van belang is;
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Or. en

Amendement 43
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de mogelijke voordelen van 
een gecoördineerd gebruik van spectrum in 
de EU in de zin van schaalvoordelen; 
onderstreept tevens de noodzaak het 
digitale dividend zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken om fragmentatie te voorkomen, 
aangezien dat zou betekenen dat deze 
schaarse hulpbron niet optimaal wordt 
gebruikt;

4. benadrukt de mogelijke voordelen van 
een gecoördineerd gebruik van spectrum in 
de EU in de zin van schaalvoordelen; 
onderstreept tevens de noodzaak het 
digitale dividend zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken om fragmentatie te voorkomen, 
aangezien dat zou betekenen dat deze 
schaarse hulpbron niet optimaal wordt 
gebruikt; en benadrukt eveneens dat dit 
mogelijke voordeel vooral voor mobiele 
diensten van belang is; 

Or. en

Amendement 44
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de mogelijke voordelen van 
een gecoördineerd gebruik van spectrum in 
de EU in de zin van schaalvoordelen; 
onderstreept tevens de noodzaak het 
digitale dividend zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken om fragmentatie te voorkomen, 
aangezien dat zou betekenen dat deze 
schaarse hulpbron niet optimaal wordt 
gebruikt;

4. benadrukt de mogelijke voordelen van 
een gecoördineerd gebruik van spectrum in 
de EU in de zin van schaalvoordelen; 
onderstreept tevens de noodzaak het 
digitale dividend zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken om fragmentatie te voorkomen, 
aangezien dat zou betekenen dat deze 
schaarse hulpbron niet optimaal wordt 
gebruikt en de ontwikkeling van mobiele 
breedbanddiensten in gevaar komt; 

Or. de
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Amendement 45
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. juicht het toe dat enkele lidstaten 
zich hebben ingespannen om over te 
schakelen op digitaal uitzenden en/of hun 
digitale dividend vast te stellen; roept de 
lidstaten op hun digitale dividend zonder 
onnodig uitstel vrij te geven opdat Europa 
van de nieuwe, innovatieve en 
concurrerende diensten kan profiteren; 

Or. en

Amendement 46
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het belangrijkste leidende 
beginsel bij de toewijzing van het digitale 
dividend het verzekeren van de beste 
sociale, culturele en economische waarde 
is in de zin van een verbeterd en 
geografisch breder aanbod van diensten en 
digitale content aan burgers en niet alleen 
het maximaliseren van de 
overheidsinkomsten; 

5. benadrukt dat het belangrijkste leidende 
beginsel bij de toewijzing van het digitale 
dividend het verzekeren van de beste 
sociale, culturele en economische waarde 
is in de zin van een verbeterd en 
geografisch breder aanbod van diensten en 
digitale content aan burgers; 

Or. en

Amendement 47
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het belangrijkste leidende 
beginsel bij de toewijzing van het digitale 
dividend het verzekeren van de beste 
sociale, culturele en economische waarde 
is in de zin van een verbeterd en 
geografisch breder aanbod van diensten en 
digitale content aan burgers en niet alleen 
het maximaliseren van de 
overheidsinkomsten;

5. benadrukt dat het belangrijkste leidende 
beginsel bij de toewijzing van het digitale 
dividend het verzekeren van de beste 
sociale, culturele en economische waarde 
is in de zin van een verbeterd en 
geografisch breder aanbod van diensten en 
digitale content aan burgers;

Or. en

Amendement 48
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het belangrijkste leidende 
beginsel bij de toewijzing van het digitale 
dividend het verzekeren van de beste 
sociale, culturele en economische waarde 
is in de zin van een verbeterd en 
geografisch breder aanbod van diensten en 
digitale content aan burgers en niet alleen 
het maximaliseren van de 
overheidsinkomsten;

5. benadrukt dat het belangrijkste leidende 
beginsel bij de toewijzing van het digitale 
dividend zou moeten zijn dat het algemeen 
belang wordt gediend door het verzekeren 
van de beste sociale, culturele en 
economische waarde in de zin van een 
verbeterd en geografisch breder aanbod 
van diensten en digitale content aan 
burgers en niet alleen het maximaliseren 
van de overheidsinkomsten;

Or. ro

Amendement 49
Atanas Paparizov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. bevestigt de maatschappelijke 
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waarde van diensten voor de openbare 
veiligheid en acht het noodzakelijk om 
steun voor de operationele vereisten ten 
aanzien van deze diensten op te nemen in 
de regelingen voor het spectrum die 
voortvloeien uit de reorganisatie van de 
UHF-band, die ten gevolge van 
uitschakeling van analoge diensten 
plaatsvindt; 

Or. en

Amendement 50
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de lidstaten op tot nauwe 
onderlinge samenwerking ten behoeve 
van een efficiënte, open en concurrerende 
interne markt op het gebied van 
elektronische communicatie, die het 
inzetten van nieuwe netwerktechnologieën 
mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 51
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. bevestigt de maatschappelijke 
waarde van diensten voor de openbare 
veiligheid en acht het noodzakelijk om 
steun voor de operationele vereisten ten 
aanzien van deze diensten op te nemen in 
de regelingen voor het spectrum die 
voortvloeien uit de reorganisatie van de 
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UHF-band, die ten gevolge van 
uitschakeling van analoge diensten 
plaatsvindt; 

Or. en

Amendement 52
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept de bijdrage die het digitale 
dividend kan leveren aan de levering van 
verbeterde sociale diensten aan burgers, 
met name die burgers die in minder 
ontwikkelde, geïsoleerde gebieden wonen, 
zoals e-overheid, e-gezondheidszorg en e-
onderwijs;

7. onderstreept de bijdrage die het digitale 
dividend kan leveren aan de levering van 
verbeterde sociale diensten aan burgers, 
zoals e-overheid, e-gezondheidszorg, e-
vakopleiding en e-onderwijs, met name die 
burgers die in minder bevoorrechte, 
geïsoleerde gebieden wonen, zoals 
plattelands- en minder ontwikkelde 
gebieden en eilanden;

Or. fr

Amendement 53
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept de bijdrage die het digitale 
dividend kan leveren aan de levering van 
verbeterde sociale diensten aan burgers, 
met name die burgers die in minder 
ontwikkelde, geïsoleerde gebieden wonen, 
zoals e-overheid, e-gezondheidszorg en e-
onderwijs;

7. onderstreept de bijdrage die het digitale 
dividend kan leveren aan de levering van 
verbeterde interoperabele sociale diensten 
aan burgers, met name die burgers die in 
minder ontwikkelde, geïsoleerde gebieden 
wonen, zoals e-overheid, e-
gezondheidszorg en e-onderwijs; 

Or. en
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Amendement 54
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat de waarborging dat 
de rechten van consumenten volledig 
worden gerespecteerd, terwijl hun 
tegelijkertijd toegang wordt verleend tot 
een zeer breed scala aan diensten van 
hoge kwaliteit, rekening houdend met de 
noodzaak om effectief gebruik te maken 
van het spectrum dat is vrijgekomen door 
de omschakeling naar digitaal, in het 
beleid inzake het ten volle profijt trekken 
van het digitale dividend in Europa de 
hoogste prioriteit verdient;

Or. fr

Amendement 55
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het digitale dividend ook 
een belangrijk instrument is van het 
audiovisuele en mediabeleid, om vrijheid 
van meningsuiting en culturele en 
mediapluralisme actief te bevorderen en te 
waarborgen; 

8. benadrukt dat het digitale dividend ook 
een belangrijk instrument is van het 
audiovisuele en mediabeleid, dat effectief 
gebruikt zou moeten worden om vrijheid 
van meningsuiting te bevorderen en te 
waarborgen en om mediabeleids- en 
culturele doelstellingen na te streven zoals 
verscheidenheid in taal en cultuur en 
mediapluralisme; 

Or. en
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Amendement 56
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het digitale dividend ook 
een belangrijk instrument is van het 
audiovisuele en mediabeleid, om vrijheid 
van meningsuiting en culturele en 
mediapluralisme actief te bevorderen en te 
waarborgen;

8. benadrukt dat het digitale dividend ook 
een belangrijk instrument is van het 
audiovisuele en mediabeleid, dat actief 
moet worden gebruikt om vrijheid van 
meningsuiting en culturele en 
mediapluralisme te bevorderen en te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het digitale dividend ook 
een belangrijk instrument is van het 
audiovisuele en mediabeleid, om vrijheid 
van meningsuiting en culturele en 
mediapluralisme actief te bevorderen en te 
waarborgen;

8. benadrukt dat het digitale dividend ook 
een belangrijk instrument is van het 
audiovisuele en mediabeleid, dat moet 
worden gebruikt om vrijheid van 
meningsuiting en culturele en 
mediapluralisme actief te bevorderen en te 
waarborgen;

Or. ro

Amendement 58
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan rekening te 
houden met de vraag of gebruikers zonder 

9. moedigt de lidstaten aan rekening te 
houden met de vraag of gebruikers zonder 
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licentie al dan niet toegang zouden moeten 
krijgen tot het dividend, in het bijzonder 
het midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector;

licentie al dan niet toegang zouden moeten 
krijgen tot het dividend, in het bijzonder 
het midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector, om zo een efficiënter gebruik 
van clustering van het radiospectrum te 
realiseren door een dergelijk gebruik 
zonder licentie te concentreren in de 
huidige ongebruikte frequenties 
(‘witruimtes’) buiten de geografisch 
beperkte gebieden die bereikt worden door 
de digitale radio;

Or. de

Amendement 59
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan rekening te 
houden met de vraag of gebruikers zonder 
licentie al dan niet toegang zouden moeten 
krijgen tot het dividend, in het bijzonder 
het midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector;

9. moedigt de lidstaten aan rekening te 
houden met de vraag of gebruikers zonder 
licentie al dan niet toegang zouden moeten 
krijgen tot het dividend, in het bijzonder 
het midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector, en met name of en in 
hoeverre toegang zonder licentie 
verenigbaar is met het stimuleren van 
innovatie en niet leidt tot 
concurrentieverstoring of een tekort aan 
spectrum;

Or. el

Amendement 60
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan rekening te 9. moedigt de lidstaten aan bij het verlenen 
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houden met de vraag of gebruikers zonder 
licentie al dan niet toegang zouden 
moeten krijgen tot het dividend, in het 
bijzonder het midden- en kleinbedrijf en de 
non-profitsector;

van toegang aan gebruikers zonder licentie 
tot het dividend, in het bijzonder het 
midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector, rekening te houden met het 
sociaal, cultureel en economisch belang
hiervan, en het gebruik van het spectrum 
in zijn geheel doeltreffender te maken 
door zich bij een dergelijk gebruik zonder 
licentie te richten op het onbenutte 
spectrum in het uitzendcluster 
(‘witruimtes’);

Or. en

Amendement 61
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan rekening te 
houden met de vraag of gebruikers zonder 
licentie al dan niet toegang zouden moeten 
krijgen tot het dividend, in het bijzonder 
het midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector;

9. moedigt de lidstaten aan rekening te 
houden met de vraag of gebruikers zonder 
licentie al dan niet toegang zouden moeten 
krijgen tot het dividend, in het bijzonder 
het midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector, en het gebruik van het 
spectrum in zijn geheel doeltreffender te 
maken door zich bij een dergelijk gebruik 
zonder licentie te richten op het onbenutte 
spectrum in het uitzendcluster 
(‘witruimtes’);

Or. en

Amendement 62
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan rekening te 9. moedigt de lidstaten aan rekening te 
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houden met de vraag of gebruikers zonder 
licentie al dan niet toegang zouden moeten 
krijgen tot het dividend, in het bijzonder 
het midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector;

houden met de vraag of gebruikers zonder 
licentie al dan niet toegang zouden moeten 
krijgen tot het dividend, in het bijzonder 
het midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector, onder de voorwaarde dat 
geen interferentie optreedt met gebruikers 
die wel een licentie bezitten;

Or. en

Amendement 63
Dragoş Florin David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan rekening te 
houden met de vraag of gebruikers zonder 
licentie al dan niet toegang zouden 
moeten krijgen tot het dividend, in het 
bijzonder het midden- en kleinbedrijf en de 
non-profitsector;

9. moedigt de lidstaten aan bij het verlenen 
van toegang aan gebruikers zonder licentie 
tot het dividend, in het bijzonder het 
midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector, rekening te houden met het 
sociaal, cultureel en economisch belang
daarvan;

Or. en

Amendement 64
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan rekening te 
houden met de vraag of gebruikers zonder 
licentie al dan niet toegang zouden moeten 
krijgen tot het dividend, in het bijzonder 
het midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector;

9. moedigt de lidstaten aan de vraag in 
overweging te nemen of gebruikers zonder 
licentie al dan niet toegang zouden moeten 
krijgen tot het dividend, in het bijzonder 
het midden- en kleinbedrijf en de non-
profitsector;

Or. ro
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Amendement 65
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. roept de lidstaten op maatregelen 
voor het vergroten van de samenwerking 
tussen autoriteiten op het gebied van 
spectrumbeheer te ondersteunen, zodat 
gebieden kunnen worden vastgesteld waar 
spectrumtoewijzing in witruimtes zonder 
licentie de weg vrijmaakt voor nieuwe 
technologieën en diensten en daarmee 
innovatie stimuleert;

Or. en

Amendement 66
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. moedigt de lidstaten aan om in het 
kader van de toewijzing van witruimtes 
rekening te houden met de behoefte aan 
vrije toegang zonder licentie tot het 
spectrum van niet-commerciële en 
educatieve dienstverleners en lokale 
gemeenschappen met een openbare-
dienstverleningstaak;

Or. en

Amendement 67
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat een van de 
belangrijkste aspecten waar rekening mee 
moet worden gehouden bij het streven 
naar een vrije toegang zonder licentie tot 
het digitale dividend de behoeften zijn van 
sociale groepen die met uitsluiting 
bedreigd worden, met name 
gehandicapten, oudere gebruikers en 
gebruikers met speciale sociale behoeften;

Or. pl

Amendement 68
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. erkent het voordeel van nieuwe 
technologieën, zoals WiFi en Bluetooth, 
die hun intrede hebben gedaan in de 2,4 
GHz band zonder licentie; erkent dat voor 
verschillende diensten verschillende 
frequenties het meest geschikt zijn; is van 
mening dat de toewijzing van een klein 
gedeelte van het spectrum zonder licentie 
in andere lagere frequenties een 
stimulans kan zijn voor nog meer 
vernieuwing in het dienstenaanbod;

Or. en

Amendement 69
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. moedigt de lidstaten aan om 
gedetailleerd onderzoek te verrichten naar 
het sociaal en economisch belang van elk 
willekeurig spectrum dat de komende 
jaren vrijkomt door de omschakeling van 
analoge naar digitale uitzending;

Or. en

Amendement 70
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent de bijdrage van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de Wereldradiocommunicatieconferentie 
2007 (WRC-07) aan de reorganisatie van 
de UHF-band;

11. erkent het belang van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de nationale plannen voor 
frequentietoewijzing, evenals de tijdens de
Wereldradiocommunicatieconferentie 2007 
(WRC-07) genomen besluiten;

Or. en

Amendement 71
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent de bijdrage van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de Wereldradiocommunicatieconferentie 
2007 (WRC-07) aan de reorganisatie van 
de UHF-band;

11. erkent het belang van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de nationale plannen voor 
frequentietoewijzing, evenals de tijdens de
Wereldradiocommunicatieconferentie 2007 
(WRC-07) genomen besluiten;
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Or. en

Amendement 72
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent de bijdrage van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de Wereldradiocommunicatieconferentie 
2007 (WRC-07) aan de reorganisatie van 
de UHF-band;

11. erkent het belang van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de nationale plannen voor 
frequentietoewijzing, en van de tijdens de
Wereldradiocommunicatieconferentie 2007 
(WRC-07) genomen besluiten;

Or. ro

Amendement 73
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent de bijdrage van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de Wereldradiocommunicatieconferentie 
2007 (WRC-07) aan de reorganisatie van 
de UHF-band;

11. erkent de bijdragen van het 
Internetbeheersforum van de Verenigde 
Naties en van de ITU Overeenkomst van 
Genève van 2006 (Regionale 
Radioconferentie 2006) en van de 
Wereldradiocommunicatieconferentie 2007 
(WRC-07) aan de reorganisatie van de 
UHF-band;

Or. en

Amendement 74
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent de bijdrage van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de Wereldradiocommunicatieconferentie 
2007 (WRC-07) aan de reorganisatie van 
de UHF-band;

11. erkent de bijdrage van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de Wereldradiocommunicatieconferentie 
2007 (WRC-07) en nationale plannen 
voor spectrumgebruik aan de reorganisatie 
van de UHF-band;

Or. de

Amendement 75
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent de bijdrage van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de Wereldradiocommunicatieconferentie 
2007 (WRC-07) aan de reorganisatie van 
de UHF-band;

11. erkent het belang van de ITU 
Overeenkomst van Genève van 2006 
(Regionale Radioconferentie 2006) en van 
de Wereldradiocommunicatieconferentie 
2007 (WRC-07) aan de reorganisatie van 
de UHF-band;

Or. fr

Amendement 76
Erna Hennicot-Schoepges

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten op om tegen het eind 
van 2009 op basis van een 
gemeenschappelijke methodologie 
nationale digitale dividendstrategieën te 
ontwikkelen; dringt er bij de Commissie 
op aan de lidstaten te steunen bij de 
ontwikkeling van hun nationale 

Schrappen
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strategieën inzake digitaal dividend en op 
EU-niveau goede praktijken te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 77
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten op om tegen het eind 
van 2009 op basis van een 
gemeenschappelijke methodologie 
nationale digitale dividendstrategieën te 
ontwikkelen; dringt er bij de Commissie op 
aan de lidstaten te steunen bij de 
ontwikkeling van hun nationale strategieën 
inzake digitaal dividend en op EU-niveau 
goede praktijken te bevorderen;

12. roept de lidstaten op om zo snel 
mogelijk, uiterlijk medio 2009, op basis 
van een gemeenschappelijke methodologie 
nationale digitale dividendstrategieën te 
ontwikkelen; dringt er bij de Commissie op 
aan de lidstaten te steunen bij de 
ontwikkeling van hun nationale strategieën 
inzake digitaal dividend en op EU-niveau 
goede praktijken te bevorderen door het 
instellen van bepalende deadlines voor de 
vrijgeving en toewijzing van dividend en 
de indiening van een kadervoorstel voor 
geharmoniseerd gebruik van het dividend 
voor eind 2008;

Or. de

Amendement 78
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de urgentie van de 
omschakeling in sommige lidstaten en de 
verschillen tussen de nationale 
omschakelingsplannen een reactie op 
Gemeenschapsniveau vereisen die niet kan 
wachten totdat de hervormingsrichtlijnen 

13. onderstreept dat de urgentie van de 
omschakeling in sommige lidstaten en de 
verschillen tussen de nationale 
omschakelingsplannen een onmiddellijke
reactie op Gemeenschapsniveau vereisen 
die de coördinatie, die in tempo verschilt 
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van kracht worden; maar qua doelstellingen gelijk is, 
bevordert;

Or. el

Amendement 79
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent het recht van de lidstaten om te 
bepalen op welke manier het digitale 
dividend wordt benut, maar stelt tevens dat 
een gecoördineerde aanpak op EU-niveau
de enige manier is om schadelijke 
interferentie tussen de lidstaten en tussen 
de lidstaten en derde landen te voorkomen;

14. erkent het recht van de lidstaten om te 
bepalen op welke manier het digitale 
dividend wordt benut, maar stelt tevens dat 
een gecoördineerde aanpak een geschikte
manier is om schadelijke interferentie 
tussen de lidstaten en tussen de lidstaten en 
derde landen te voorkomen;

Or. en

Amendement 80
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent het recht van de lidstaten om te 
bepalen op welke manier het digitale 
dividend wordt benut, maar stelt tevens dat 
een gecoördineerde aanpak op EU-niveau 
de enige manier is om schadelijke 
interferentie tussen de lidstaten en tussen 
de lidstaten en derde landen te voorkomen;

14. erkent het recht van de lidstaten om te 
bepalen op welke manier het digitale 
dividend wordt benut, maar stelt tevens dat 
een aanpak op basis van een stapsgewijze 
coördinatie op EU-niveau de juiste manier
is om schadelijke interferentie tussen de 
lidstaten en tussen de lidstaten en derde 
landen te voorkomen;

Or. ro
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Amendement 81
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent het recht van de lidstaten om te 
bepalen op welke manier het digitale 
dividend wordt benut, maar stelt tevens dat 
een gecoördineerde aanpak op EU-niveau 
de enige manier is om schadelijke 
interferentie tussen de lidstaten en tussen 
de lidstaten en derde landen te voorkomen;

14. erkent het recht van de lidstaten om te 
bepalen op welke manier het digitale 
dividend wordt benut, maar stelt tevens dat 
een gecoördineerde aanpak op EU-niveau 
een geschikte manier is om schadelijke 
interferentie tussen de lidstaten en tussen 
de lidstaten en derde landen te voorkomen;

Or. en

Amendement 82
Anni Podimata

 Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent het recht van de lidstaten om te 
bepalen op welke manier het digitale 
dividend wordt benut, maar stelt tevens dat 
een gecoördineerde aanpak op EU-niveau 
de enige manier is om schadelijke 
interferentie tussen de lidstaten en tussen 
de lidstaten en derde landen te voorkomen; 

14. erkent het recht van de lidstaten om te 
bepalen op welke manier het digitale 
dividend wordt benut, maar stelt tevens dat 
een gecoördineerde aanpak op EU-niveau 
een manier is om schadelijke interferentie 
tussen de lidstaten en tussen de lidstaten en 
derde landen te voorkomen;

Or. fr

Amendement 83
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent het recht van de lidstaten om te 
bepalen op welke manier het digitale 

14. erkent het recht van de lidstaten om te 
bepalen op welke manier het digitale 
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dividend wordt benut, maar stelt tevens dat 
een gecoördineerde aanpak op EU-niveau 
de enige manier is om schadelijke 
interferentie tussen de lidstaten en tussen 
de lidstaten en derde landen te voorkomen;

dividend wordt benut, maar stelt tevens dat 
een gecoördineerde aanpak op EU-niveau 
de waarde van het dividend zeer bevordert 
en de enige manier is om schadelijke 
interferentie tussen de lidstaten en tussen 
de lidstaten en derde landen te voorkomen;

Or. en

Amendement 84
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de regelgevende instanties op 
ervoor te zorgen dat alle commerciële 
vergunninghouders die een commerciële 
dienst voor mobiele radio in de bovenste 
700 MHz-spectrumband willen 
aanbieden, hun netwerken op elk geschikt 
punt in het draadloze netwerk openstellen 
voor een koppeling met derden, bijv. een 
ISP;

Or. en

Amendement 85
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. ondersteunt een gemeenschappelijke en 
evenwichtige aanpak van het gebruik van 
digitaal dividend, waarbij zowel de 
omroepen hun diensten kunnen blijven 
aanbieden en ontwikkelen en exploitanten 
van elektronische communicatie van het 
dividend gebruik kunnen maken om 
nieuwe diensten te introduceren gericht op 

15. ondersteunt een gemeenschappelijke en 
evenwichtige aanpak van het gebruik van 
digitaal dividend, waarbij zowel de 
omroepen hun diensten kunnen blijven 
aanbieden en ontwikkelen en exploitanten 
van elektronische communicatie van het 
dividend gebruik kunnen maken om 
nieuwe diensten te introduceren gericht op 
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andere belangrijke sociale en economische 
toepassingen; benadrukt echter dat het 
digitale dividend in ieder geval op 
technologisch neutrale basis moet worden 
toegewezen;

andere belangrijke sociale en economische 
toepassingen; benadrukt echter dat het 
digitale dividend in ieder geval op 
technologisch neutrale basis moet worden 
toegewezen en dat er rekening gehouden 
moet worden met nationale beperkingen 
die op grond van het algemeen belang 
gerechtvaardigd zijn;

Or. fr

Amendement 86
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat spectrumbeleid 
dynamisch dient te zijn en dat het 
omroepen en communicatie-exploitanten 
in staat dient te stellen nieuwe 
technologieën te gebruiken en nieuwe 
diensten te ontwikkelen, zodat zij in de 
gelegenheid worden gesteld een centrale 
rol te blijven spelen bij het bereiken van 
de doelstellingen van het culturele beleid 
en het mediabeleid en tegelijkertijd 
nieuwe communicatiediensten van hoge 
kwaliteit leveren;

Or. ro

Amendement 87
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat spectrumbeleid 
dynamisch dient te zijn en dat het 
omroepen in staat zou moeten stellen 
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toekomstige nieuwe technologie te 
gebruiken en nieuwe diensten te 
ontwikkelen. Daardoor zullen zij in staat 
zijn een belangrijke rol te blijven spelen 
bij het bereiken van de doelstellingen van 
het culturele beleid en het mediabeleid en 
aan de verwachtingen van het publiek 
voldoen;

Or. en

Amendement 88
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat spectrumbeleid 
dynamisch dient te zijn en erop gericht 
moet zijn het toekomstige gebruik van 
nieuwe technologie te bevorderen en 
nieuwe diensten te ontwikkelen om de 
doelstellingen van het culturele beleid en 
het mediabeleid te bereiken, waarbij aan 
de zich steeds ontwikkelende 
verwachtingen van het publiek voldaan 
kan worden;

Or. en

Amendement 89
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt de mogelijke voordelen op 
het gebied van schaalvoordelen, innovatie, 
interoperabiliteit en de levering van 
mogelijk pan-Europese diensten van een 
gecoördineerde aanpak en, waar mogelijk, 

16. benadrukt de mogelijke voordelen op 
het gebied van schaalvoordelen, innovatie, 
interoperabiliteit en de levering van 
mogelijk pan-Europese diensten van een 
gecoördineerde aanpak en, waar mogelijk, 
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het op communautair niveau harmoniseren 
van gemeenschappelijke 
spectrumsubbanden van het digitale 
dividend voor verschillende 
toepassingsclusters op een technologisch 
neutrale basis; moedigt de lidstaten aan om 
onderling en met de Commissie samen te 
werken om dergelijke subbanden aan te 
wijzen;

het op communautair niveau gebruiken 
van het digitale dividend voor 
verschillende toepassingen op een 
technologisch neutrale basis; moedigt de 
lidstaten aan om onderling en met de 
Commissie samen te werken om dergelijke 
mogelijkheden voor harmonisatie te 
inventariseren;

Or. ro

Amendement 90
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt de mogelijke voordelen op 
het gebied van schaalvoordelen, innovatie, 
interoperabiliteit en de levering van 
mogelijk pan-Europese diensten van een 
gecoördineerde aanpak en, waar mogelijk, 
het op communautair niveau harmoniseren 
van gemeenschappelijke 
spectrumsubbanden van het digitale 
dividend voor verschillende 
toepassingsclusters op een technologisch 
neutrale basis; moedigt de lidstaten aan om 
onderling en met de Commissie samen te 
werken om dergelijke subbanden aan te 
wijzen;

16. benadrukt de mogelijke voordelen op 
het gebied van schaalvoordelen, innovatie, 
interoperabiliteit en de levering van 
mogelijk pan-Europese diensten van een 
gecoördineerde aanpak en, waar mogelijk, 
het op communautair niveau harmoniseren 
van het gebruik van het digitale dividend 
voor verschillende toepassingsclusters op 
een technologisch neutrale basis; moedigt 
de lidstaten aan om onderling en met de 
Commissie samen te werken om dergelijke 
mogelijkheden voor harmonisatie te 
inventariseren;

Or. en

Amendement 91
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt de mogelijke voordelen op 
het gebied van schaalvoordelen, innovatie, 
interoperabiliteit en de levering van 
mogelijk pan-Europese diensten van een 
gecoördineerde aanpak en, waar mogelijk, 
het op communautair niveau 
harmoniseren van gemeenschappelijke 
spectrumsubbanden van het digitale 
dividend voor verschillende 
toepassingsclusters op een technologisch 
neutrale basis; moedigt de lidstaten aan om 
onderling en met de Commissie samen te 
werken om dergelijke subbanden aan te 
wijzen;

16. benadrukt de mogelijke voordelen op 
het gebied van schaalvoordelen, innovatie, 
interoperabiliteit en de levering van 
mogelijk pan-Europese diensten van een 
gecoördineerde aanpak op communautair 
niveau van gemeenschappelijke 
spectrumsubbanden van het digitale 
dividend voor verschillende toepassingen
op een technologisch neutrale basis; 
moedigt de lidstaten aan om onderling en 
met de Commissie samen te werken om 
dergelijke subbanden aan te wijzen;

Or. fr

Amendement 92
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie de 
aanbevelingen van het Europese 
interoperabiliteitskader voor e-
overheidsdiensten toe te passen op haar 
eigen spectrumdiensten;

Or. en

Amendement 93
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
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van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie 
als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 
vergunningen;

van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak op communautair 
niveau, in nauwe samenwerking met de 
lidstaten en nationale regelgevende 
instanties en rekening houdend met 
mogelijke schadelijke radio-interferentie 
als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 
vergunningen;

Or. fr

Amendement 94
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie
als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 
vergunningen;

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, een 
gecoördineerde aanpak op communautair 
niveau, rekening houdend met mogelijke 
schadelijke interferentie als gevolg van de 
aanwezigheid van verschillende soorten 
netwerken op dezelfde band en de 
bestaande vergunningen;

Or. ro

Amendement 95
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie
als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 
vergunningen;

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, een
gecoördineerde aanpak op communautair 
niveau, rekening houdend met mogelijke 
schadelijke interferentie als gevolg van de 
aanwezigheid van verschillende soorten 
netwerken op dezelfde band en de 
bestaande vergunningen;

Or. en

Amendement 96
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie
als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 
vergunningen;

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, een
gecoördineerde aanpak op communautair 
niveau, gebaseerd op verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke schadelijke 
interferentie als gevolg van de 
aanwezigheid van verschillende soorten 
netwerken op dezelfde band en de 
bestaande vergunningen;

Or. en
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Amendement 97
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie 
als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 
vergunningen;

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op verschillende clusters van het 
UHF-spectrum voor respectievelijk 
unidirectionele en bidirectionele diensten 
en rekening houdend met mogelijke radio-
interferentie als gevolg van de 
aanwezigheid van verschillende soorten 
netwerken op dezelfde band en de 
bestaande vergunningen;

Or. en

Amendement 98
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17.steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie 
als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 
vergunningen;

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op verschillende clusters van het 
UHF-spectrum en rekening houdend met 
mogelijke radio-interferentie als gevolg 
van de aanwezigheid van verschillende 
soorten netwerken op dezelfde band en de 
bestaande vergunningen;
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Or. en

Amendement 99
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie 
als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 
vergunningen;

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op verschillende clusters van het 
UHF-spectrum en rekening houdend met 
mogelijke radio-interferentie als gevolg 
van de aanwezigheid van verschillende 
soorten netwerken op dezelfde band en de 
bestaande vergunningen;

Or. en

Amendement 100
Dragoş Florin David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie 
als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op verschillende clusters van het 
UHF-spectrum en rekening houdend met 
mogelijke radio-interferentie als gevolg 
van de aanwezigheid van verschillende 
soorten netwerken op dezelfde band en de 
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vergunningen; bestaande vergunningen;

Or. ro

Amendement 101
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie 
als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 
vergunningen;

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op verschillende clusters van het 
UHF-spectrum en rekening houdend met 
mogelijke radio-interferentie als gevolg 
van de aanwezigheid van verschillende 
soorten netwerken op dezelfde band en de 
bestaande vergunningen;

Or. de

Amendement 102
Erna Hennicot-Schoepges

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie 

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik 
van het spectrum en de opkomst van 
innovatieve en succesvolle nationale, 
grensoverschrijdende en pan-Europese 
diensten mogelijk te maken, de 
gecoördineerde aanpak van de Commissie, 
gebaseerd op drie verschillende clusters 
van het UHF-spectrum en rekening 
houdend met mogelijke radio-interferentie 
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als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band en de bestaande 
vergunningen;

als gevolg van de aanwezigheid van 
verschillende soorten netwerken op 
dezelfde band, de ITU Overeenkomst van 
Genève van 2006 (Regionale 
Radioconferentie 2006) en van de 
Wereldradiocommunicatieconferentie 
2007 (WRC-07) en de bestaande 
vergunningen;

Or. fr

Amendement 103
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. erkent dat het efficiënter 
spectrumgebruik van digitale terrestrische 
tv het mogelijk moet maken dat ongeveer 
100 MHz digitaal dividend wordt 
toegewezen aan mobiele breedband- en 
andere diensten (bijvoorbeeld openbare 
veiligheidsdiensten, RFID, toepassingen 
met betrekking tot verkeersveiligheid, 
enzovoort) terwijl er tegelijkertijd voor 
gezorgd moet worden dat de 
omroepdiensten goed kunnen blijven 
functioneren;

Or. en

Amendement 104
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om de regionale dimensie van de 
opkomende technologische draadloze 
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mesh-netwerken te onderzoeken en de 
voordelen die te halen zijn uit een 
regionale aanpak van het spectrum;

Or. en

Amendement 105
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de Commissie op aan om, 
samen met de lidstaten, passende 
technische en sociaal-economische 
onderzoeken te doen om de grootte en de 
kenmerken van de subbanden vast te 
stellen die op communautair niveau zouden 
kunnen worden gecoördineerd of 
geharmoniseerd;

18. dringt er bij de Commissie op aan om, 
samen met de lidstaten op basis van een 
gemeenschappelijke methodologie, 
passende technische en sociaal-
economische onderzoeken te doen en 
kosten-batenanalyses te maken om de 
grootte en de kenmerken van zulke 
subbanden vast te stellen die op 
communautair niveau zouden kunnen 
worden gecoördineerd of geharmoniseerd;
gelooft dat de Commissie ervoor moet 
zorgen dat de lidstaten een kosten-
batenanalyse uitvoeren om de banden aan 
te wijzen die geharmoniseerd zouden 
kunnen worden voor duidelijk 
omschreven pan-Europese diensten of 
interoperabele communautaire diensten, 
en de dienovereenkomstige 
spectrumverdelingen te bepalen; roept de 
Commissie op ervoor te zorgen dat een 
gecoördineerde aanpak van het gebruik 
van het spectrum niet de a-priori enige 
sector uitsluit of nieuwe barrières creëert 
voor toekomstige innovatie;

Or. ro
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Amendement 106
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de Commissie op aan om, 
samen met de lidstaten, passende 
technische en sociaal-economische 
onderzoeken uit te voeren om de grootte en 
de kenmerken van de subbanden vast te 
stellen die op communautair niveau zouden 
kunnen worden gecoördineerd of 
geharmoniseerd;

18. dringt er bij de Commissie op aan om, 
samen met de lidstaten, passende 
technische en sociaal-economische 
onderzoeken uit te voeren om de grootte en 
de kenmerken van de subbanden vast te 
stellen die op communautair niveau zouden 
kunnen worden gecoördineerd of 
geharmoniseerd; deze onderzoeken moeten 
rekening houden met het feit dat als 
gevolg van de zich voortdurend 
ontwikkelende technische mogelijkheden 
het dividend niet statisch is, en dat in 
plaats daarvan de toekomstige introductie 
van nieuwe technische ontwikkelingen 
(zoals DVB-T2 en MPEG4) het op lange 
termijn mogelijk moeten maken om de 
UHF-band gelijk te verdelen tussen radio-
en mobiele breedbanddiensten;

Or. de

Amendement 107
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de Commissie op aan om, 
samen met de lidstaten, passende 
technische en sociaal-economische 
onderzoeken uit te voeren om de grootte en 
de kenmerken van de subbanden vast te 
stellen die op communautair niveau zouden 
kunnen worden gecoördineerd of 
geharmoniseerd;

18. dringt er bij de Commissie op aan om, 
samen met de lidstaten, passende 
technische en sociaal-economische 
onderzoeken uit te voeren om de grootte en 
de kenmerken van de subbanden vast te 
stellen die op communautair niveau zouden 
kunnen worden gecoördineerd of 
geharmoniseerd; zulke onderzoeken 
moeten er rekening mee houden dat het 
dividend niet statisch is, maar dat de 
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technologische ontwikkeling steeds 
doorgaat en dat tenuitvoerlegging van 
nieuwe technologieën op lange termijn 
het gebruik van de UHF-band zal 
mogelijk maken voor zowel omroep- als 
mobiele breedbanddiensten;

Or. en

Amendement 108
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de Commissie op aan om, 
samen met de lidstaten, passende 
technische en sociaal-economische 
onderzoeken uit te voeren om de grootte en 
de kenmerken van de subbanden vast te 
stellen die op communautair niveau 
zouden kunnen worden gecoördineerd of 
geharmoniseerd;

18. dringt er bij de Commissie op aan om, 
samen met de lidstaten, passende 
technische en sociaal-economische 
onderzoeken uit te voeren ten behoeve van 
een gemeenschappelijke aanpak op 
communautair niveau;

Or. en

Amendement 109
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. overweegt dat, ook al is 
spectrumbeheer een competentie van de 
lidstaten, alleen een communautaire 
aanpak kan zorgen voor een efficiënt 
gebruik van het spectrum en voor 
maximale gebruikersvoordelen uit het 
digitale dividend voor de burgers van de 
Unie; de lidstaten moeten zorgen voor een 
efficiënt gebruik van het spectrum en, 
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ingeval van inefficiënt gebruik, moeten ze 
de macht hebben om 
radiofrequentietoewijzingen te 
verminderen of terug te trekken; 

Or. ro

Amendement 110
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. erkent dat de minimumeis van het 
geharmoniseerd spectrum voor mobiele 
breedbanddiensten in de UHF-band 
minstens 72 MHz is in het bovenste deel 
van de band (790-862 MHz), maar dat 
extra spectrum hieronder beschikbaar 
moet worden gemaakt voor mobiele 
breedbanddiensten op minimaal nationale 
basis waar mogelijk en waar de vraag dat 
nodig maakt;

Or. en

Amendement 111
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie een 
onderzoek uit te voeren met betrekking tot 
conflicten tussen gebruikers van Open 
Source Software en de certificatie-
instanties betreffende 
softwaregedefinieerde radio’s;

Or. en
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Amendement 112
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. overweegt dat het gedeelte van het 
geharmoniseerd spectrum op 
communautair niveau dat gewijd is aan 
de hulpdiensten, toegang zou moeten 
geven aan toekomstige 
breedbandtechnologieën voor het ophalen 
en doorgeven van informatie die nodig is 
voor de bescherming van mensenlevens 
via een efficiëntere reactie van de kant 
van de hulpdiensten;

Or. ro

Amendement 113
David Hammerstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. vraagt de Commissie stappen voor 
te stellen voor de vermindering van 
wettelijke verplichtingen in de context van 
de voorziening van draadloze mesh-
netwerken;

Or. en

Amendement 114
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel 
in te dienen bij het Europees Parlement 
en de Raad voor de goedkeuring van 
maatregelen om op EU-niveau 
gemeenschappelijke subbanden van het 
digitale dividend te reserveren en te 
coördineren;

Schrappen

Or. de

Amendement 115
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel in 
te dienen bij het Europees Parlement en 
de Raad voor de goedkeuring van 
maatregelen om op EU-niveau 
gemeenschappelijke subbanden van het 
digitale dividend te reserveren en te 
coördineren;

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een voorstel in te 
dienen voor een communautaire strategie 
ten behoeve van nauwere coördinatie van 
het gebruik van het digitale dividend
overeenkomstig de frequentieplannen die 
international zijn overeengekomen; dit 
voorstel moet verenigbaar zijn met de 
definitieve bepalingen van het 
wetgevingspakket met betrekking tot een 
nieuw regelgevingskader voor 
communicatie;

Or. ro
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Amendement 116
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel in 
te dienen bij het Europees Parlement en 
de Raad voor de goedkeuring van 
maatregelen om op EU-niveau 
gemeenschappelijke subbanden van het 
digitale dividend te reserveren en te 
coördineren;

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een voorstel in te 
dienen voor betere coördinatie op 
communautair niveau van het gebruik 
van het digitale dividend volgens 
internationaal overeengekomen 
frequentieplannen;

Or. en

Amendement 117
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel in 
te dienen bij het Europees Parlement en 
de Raad voor de goedkeuring van 
maatregelen om op EU-niveau 
gemeenschappelijke subbanden van het 
digitale dividend te reserveren en te 
coördineren;

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een voorstel in te 
dienen voor betere coördinatie van het 
gebruik van het digitale dividend op 
communautair niveau volgens 
internationaal overeengekomen 
frequentieplannen;
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Or. en

Amendement 118
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel in 
te dienen bij het Europees Parlement en 
de Raad voor de goedkeuring van 
maatregelen om op EU-niveau
gemeenschappelijke subbanden van het 
digitale dividend te reserveren en te 
coördineren;

19. verzoekt de Commissie, zodra zij 
zowel de Beleidsgroep Radiospectrum als 
de Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, de 
afgeronde onderzoeken in te dienen bij 
het Europees Parlement en de Raad,
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, met het oog op 
effectievere coördinatie op EU-niveau van 
het gebruik van het digitale dividend;

Or. fr

Amendement 119
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel in 
te dienen bij het Europees Parlement en de 
Raad voor de goedkeuring van maatregelen 
om op EU-niveau gemeenschappelijke 
subbanden van het digitale dividend te 

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel in 
te dienen bij het Europees Parlement en de 
Raad voor de goedkeuring van niet-
bindende maatregelen om op EU-niveau 
gemeenschappelijke subbanden van het 
digitale dividend te harmoniseren en te 
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reserveren en te coördineren; coördineren;

Or. en

Amendement 120
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel in 
te dienen bij het Europees Parlement en de 
Raad voor de goedkeuring van maatregelen 
om op EU-niveau gemeenschappelijke 
subbanden van het digitale dividend te 
reserveren en te coördineren;

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel in 
te dienen bij het Europees Parlement en de 
Raad voor de goedkeuring van bindende
maatregelen om op EU-niveau 
gemeenschappelijke subbanden van het 
digitale dividend te reserveren en te 
coördineren; benadrukt dat als eerste één 
subband voor mobiele breedbanddiensten 
moet worden gepland van 790-862 MHz;

Or. en

Amendement 121
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel in 

19. verzoekt de Commissie, zodra deze 
onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
hoge Beleidsgroep Radiospectrum (RSPG, 
Radio Spectrum Policy Group) als de 
Europese Conferentie voor Post en 
Telecommunicatie heeft geraadpleegd, en 
rekening houdend met de verschillende 
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te dienen bij het Europees Parlement en de 
Raad voor de goedkeuring van maatregelen 
om op EU-niveau gemeenschappelijke 
subbanden van het digitale dividend te 
reserveren en te coördineren;

situaties in de lidstaten, een wetsvoorstel in 
te dienen bij het Europees Parlement en de 
Raad voor de goedkeuring van maatregelen 
om op EU-niveau gemeenschappelijke 
subbanden van het digitale dividend te 
reserveren en te coördineren die geschikt 
zijn voor mobiele breedbanddiensten; een 
eerste subband moet worden gepland voor 
het 790-862 MHz bereik, die moet worden 
uitgebreid zodra verdere frequenties 
worden vrijgegeven, met het oog op de 
verwezenlijking van de 
langetermijndoelstelling van de gelijke 
verdeling van het spectrum tussen radio-
en mobiele breedbanddiensten;

Or. de

Amendement 122
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. gelooft dat clustering binnen de 
UHF-band moet worden gebaseerd op een 
bottom-up aanpak overeenkomstig de 
specifieke kenmerken van de nationale 
markten terwijl ervoor gezorgd moet 
worden dat harmonisering op 
communautair niveau plaats vindt overal 
waar dit een duidelijke meerwaarde 
creëert;

Or. en

Amendement 123
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
samenwerking te zoeken met de 
buurlanden van de 27 lidstaten van de EU 
zodat zij gelijksoortige frequentiekaarten 
toepassen of de toewijzing van hun 
frequenties coördineren met de EU om 
verstoringen van de werking van 
telecommunicatietoepassingen te 
vermijden;

Or. el
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