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Poprawka 1
Dragoş Florin David

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przejście z 
analogowej na cyfrową technikę 
nadawania telewizji naziemnej do końca 
2012 r. doprowadzi do zwolnienia widma 
radiowego w Unii Europejskiej na 
niespotykaną skalę dzięki znacznie 
wyższej efektywności nadawania w 
technice cyfrowej, oferując tym samym 
możliwość ponownego rozdzielenia 
częstotliwości widma oraz przedstawiając 
nowe perspektywy rozwoju rynku,

A. mając na uwadze, że przejście z 
analogowej na cyfrową technikę 
nadawania telewizji naziemnej do końca 
2012 r. doprowadzi do zwolnienia widma 
radiowego w Unii Europejskiej na 
niespotykaną skalę dzięki znacznie 
wyższej efektywności nadawania w 
technice cyfrowej, oferując tym samym 
możliwość ponownego rozdzielenia 
częstotliwości widma oraz przedstawiając 
nowe perspektywy rozwoju rynku, a także 
rozszerzenia jakościowych usług dla 
konsumentów,

Or. ro

Poprawka 2
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przejście z 
analogowej na cyfrową technikę 
nadawania telewizji naziemnej do końca 
2012 r. doprowadzi do zwolnienia widma 
radiowego w Unii Europejskiej na
niespotykaną skalę dzięki znacznie 
wyższej efektywności nadawania w 
technice cyfrowej, oferując tym samym 
możliwość ponownego rozdzielenia 
częstotliwości widma oraz przedstawiając 
nowe perspektywy rozwoju rynku,

A. mając na uwadze, że zgodnie z 
przewidywaniami przejście z analogowej 
na cyfrową technikę nadawania telewizji 
naziemnej do końca 2012 r. doprowadzi do 
zwolnienia widma radiowego w Unii 
Europejskiej na dużą skalę dzięki znacznie 
wyższej efektywności nadawania w 
technice cyfrowej, oferując tym samym 
możliwość ponownego rozdzielenia 
częstotliwości widma oraz przedstawiając 
nowe perspektywy rozwoju rynku,

Or. fr
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Poprawka 3
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przejście z 
analogowej na cyfrową technikę 
nadawania telewizji naziemnej do końca 
2012 r. doprowadzi do zwolnienia widma 
radiowego w Unii Europejskiej na 
niespotykaną skalę dzięki znacznie 
wyższej efektywności nadawania w 
technice cyfrowej, oferując tym samym 
możliwość ponownego rozdzielenia 
częstotliwości widma oraz przedstawiając 
nowe perspektywy rozwoju rynku,

mając na uwadze, że zgodnie z 
przewidywaniami przejście z analogowej 
na cyfrową technikę nadawania telewizji 
naziemnej do końca 2012 r. doprowadzi do 
zwolnienia widma radiowego w Unii 
Europejskiej na dużą skalę dzięki znacznie 
wyższej efektywności nadawania w 
technice cyfrowej, oferując tym samym 
możliwość ponownego rozdzielenia 
częstotliwości widma oraz przedstawiając 
nowe perspektywy rozwoju rynku,

Or. en

Poprawka 4
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przejście z 
analogowej na cyfrową technikę 
nadawania telewizji naziemnej do końca 
2012 r. doprowadzi do zwolnienia widma 
radiowego w Unii Europejskiej na 
niespotykaną skalę dzięki znacznie 
wyższej efektywności nadawania w 
technice cyfrowej, oferując tym samym 
możliwość ponownego rozdzielenia 
częstotliwości widma oraz przedstawiając 
nowe perspektywy rozwoju rynku,

mając na uwadze, że zgodnie z 
przewidywaniami przejście z analogowej 
na cyfrową technikę nadawania telewizji 
naziemnej do końca 2012 r. doprowadzi do 
zwolnienia widma radiowego w Unii 
Europejskiej na dużą skalę dzięki znacznie 
wyższej efektywności nadawania w 
technice cyfrowej, oferując tym samym 
możliwość ponownego rozdzielenia 
częstotliwości widma oraz przedstawiając 
nowe perspektywy rozwoju rynku,

Or. en
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Poprawka 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przejście z 
analogowej na cyfrową technikę 
nadawania telewizji naziemnej do końca 
2012 r. doprowadzi do zwolnienia widma 
radiowego w Unii Europejskiej na 
niespotykaną skalę dzięki znacznie 
wyższej efektywności nadawania w 
technice cyfrowej, oferując tym samym 
możliwość ponownego rozdzielenia 
częstotliwości widma oraz przedstawiając 
nowe perspektywy rozwoju rynku,

A. mając na uwadze, że przejście z 
analogowej na cyfrową technikę 
nadawania telewizji naziemnej do końca 
2012 r. doprowadzi do zwolnienia widma 
radiowego w Unii Europejskiej na dużą
skalę dzięki znacznie wyższej 
efektywności nadawania w technice 
cyfrowej, oferując tym samym możliwość 
ponownego rozdzielenia częstotliwości 
widma oraz przedstawiając nowe 
perspektywy rozwoju rynku,

Or. ro

Poprawka 6
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że korzyści płynące 
z wykorzystania widma radiowego zostaną 
maksymalnie zwiększone poprzez 
skoordynowane działanie na szczeblu UE 
celem zagwarantowania optymalnego 
wykorzystania pod względem wydajności,

Or. en
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Poprawka 7
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że korzyści płynące 
z wykorzystania widma radiowego zostaną 
maksymalnie zwiększone poprzez 
skoordynowane działanie na szczeblu UE 
celem zagwarantowania optymalnego 
wykorzystania pod względem społecznym i 
gospodarczym,

Or. en

Poprawka 8
Atanas Paparizov

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że korzyści płynące 
z wykorzystania widma radiowego zostaną 
maksymalnie zwiększone poprzez 
skoordynowane działanie na szczeblu UE 
celem zagwarantowania optymalnego 
wykorzystania pod względem społecznym i 
gospodarczym,

Or. en

Poprawka 9
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że korzyści płynące 
z wykorzystania widma radiowego zostaną 
maksymalnie zwiększone poprzez 
skoordynowane działanie na szczeblu UE 
celem zagwarantowania optymalnego 
wykorzystania pod względem społecznym i 
gospodarczym,

Or. en

Poprawka 10
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że niedostatek 
częstotliwości widma stanowi przeszkodę 
we wdrażaniu nowych usług, a efektywne 
wykorzystanie widma ma decydujące 
znaczenie dla zapewnienia dostępu do 
widma różnym zainteresowanym stronom, 
pragnącym oferować swoje usługi,

C. mając na uwadze, że widmo jest 
zarazem rzadkim zasobem naturalnym i 
dobrem publicznym, a efektywne 
wykorzystanie widma ma decydujące 
znaczenie dla zapewnienia dostępu do 
widma różnym zainteresowanym stronom, 
pragnącym oferować swoje usługi,

Or. fr

Poprawka 11
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że niedostatek 
częstotliwości widma stanowi przeszkodę 
we wdrażaniu nowych usług, a efektywne 
wykorzystanie widma ma decydujące 
znaczenie dla zapewnienia dostępu do 

C. mając na uwadze, że częstotliwość 
widma pozostaje ograniczonym zasobem, 
a efektywne wykorzystanie widma ma 
decydujące znaczenie dla zapewnienia 
dostępu do widma różnym 
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widma różnym zainteresowanym stronom, 
pragnącym oferować swoje usługi,

zainteresowanym stronom, pragnącym 
oferować swoje usługi,

Or. ro

Poprawka 12
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że niedostatek 
częstotliwości widma stanowi przeszkodę 
we wdrażaniu nowych usług, a efektywne 
wykorzystanie widma ma decydujące 
znaczenie dla zapewnienia dostępu do 
widma różnym zainteresowanym stronom, 
pragnącym oferować swoje usługi,

C. mając na uwadze, że częstotliwość 
widma pozostaje rzadkim zasobem 
naturalnym, a efektywne wykorzystanie 
widma ma decydujące znaczenie dla 
zapewnienia dostępu do widma różnym 
zainteresowanym stronom, pragnącym 
oferować swoje usługi,

Or. en

Poprawka 13
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że niedostatek 
częstotliwości widma stanowi przeszkodę 
we wdrażaniu nowych usług, a efektywne 
wykorzystanie widma ma decydujące 
znaczenie dla zapewnienia dostępu do 
widma różnym zainteresowanym stronom, 
pragnącym oferować swoje usługi,

C. mając na uwadze, że częstotliwość 
widma pozostaje rzadkim zasobem 
naturalnym, a efektywne wykorzystanie 
widma ma decydujące znaczenie dla 
zapewnienia dostępu do widma różnym 
zainteresowanym stronom, pragnącym 
oferować swoje usługi,

Or. en
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Poprawka 14
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nadawcy 
wykazali dobrą wolę przy efektywnym 
wykorzystywaniu częstotliwości widma, 
napędzając proces przejścia na nadawanie 
cyfrowe poprzez znaczące inwestycje w 
cyfrowe technologie radiowe i telewizyjne 
oraz rozwój programów,

Or. en

Poprawka 15
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nadawcy 
wykazali się zaangażowaniem na rzecz 
efektywnego wykorzystania częstotliwości 
widma, napędzając proces przejścia na 
nadawanie cyfrowe poprzez znaczące 
inwestycje w cyfrowe technologie radiowe 
i telewizyjne oraz rozwój programów,

Or. en

Poprawka 16
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nadawcy 
wykazali się zaangażowaniem na rzecz 
efektywnego wykorzystania częstotliwości 
widma, napędzając proces przejścia na 
nadawanie cyfrowe poprzez znaczące 
inwestycje w cyfrowe technologie radiowe 
i telewizyjne oraz rozwój programów,

Or. en

Poprawka 17
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że efektywne 
wykorzystanie częstotliwości widma służy 
również kulturowym celom polityki UE i 
powinno sprzyjać kulturowej i językowej 
różnorodności, a także pluralizmowi 
mediów,

D. mając na uwadze, że efektywne 
wykorzystanie częstotliwości widma służy 
również kulturowym celom polityki UE i 
pamiętając, że dywidenda cyfrowa, oprócz 
społeczeństwa informacyjnego i usług 
telefonii komórkowej, powinna również 
sprzyjać różnorodności kulturowej treści 
audiowizualnych, wielojęzyczności oraz 
pluralizmowi mediów,

Or. es

Poprawka 18
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że komunikat 
Komisji COM(2007)0700 zatytułowany 
„Pełne wykorzystanie potencjału 
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dywidendy cyfrowej w Europie: wspólne 
podejście do zagospodarowania zakresów 
częstotliwości zwolnionych w wyniku 
przejścia na nadawanie cyfrowe” stanowi 
integralną część pakietu z dziedziny usług 
łączności elektronicznej przyjętego przez 
Komisję w listopadzie 2007 r. dotyczącego 
reformy ram prawnych w zakresie 
łączności; 

Or. ro

Poprawka 19
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w Europie w 
wielu państwach członkowskich trwa 
obecnie proces (ponownego) 
przyznawania częstotliwości nadawczych 
nadawcom w technologii cyfrowej, czego 
konsekwencją będzie przyznanie 
częstotliwości i ich zablokowanie na wiele 
lat,

Or. en

Poprawka 20
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że neutralność 
technologiczna ma kluczowe znaczenie 
dla promowania interoperacyjności i dla 
bardziej elastycznej i przejrzystej polityki 
przejścia na nadawanie cyfrowe w 
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interesie ogólnym,

Or. en

Poprawka 21
Erna Hennicot-Schoepges

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że Rada zwróciła 
się do państw członkowskich o przejście 
na nadawanie cyfrowe w miarę 
możliwości przed 2012 r.,

Or. fr

Poprawka 22
Erna Hennicot-Schoepges

Projekt rezolucji
Punkt E b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że wszystkie 
państwa członkowskie opublikowały swoje 
propozycje w dziedzinie przejścia na 
nadawanie cyfrowe,

Or. fr

Poprawka 23
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 1



AM\726895PL.doc 13/63 PE407.732v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega znaczenie inicjatywy i2010, 
stanowiącej część odnowionej strategii 
lizbońskiej, i podkreśla, że efektywny 
dostęp do widma i jego wykorzystywanie 
są istotne dla osiągnięcia celów 
lizbońskich;

1. dostrzega znaczenie inicjatywy i2010, 
stanowiącej część odnowionej strategii 
lizbońskiej, i podkreśla, że efektywny 
dostęp do widma i jego wykorzystywanie 
są istotne dla osiągnięcia celów 
lizbońskich; podkreśla w tym kontekście 
konieczność dostępu do usług 
szerokopasmowych celem przezwyciężenia 
„przepaści cyfrowej”;

Or. en

Poprawka 24
Alyn Smith

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa nad nierównomiernym 
dostępem obywateli Europy do usług 
cyfrowych, zwłaszcza w zakresie 
nadawania; zauważa, że obszary wiejskie i 
regiony peryferyjne znajdują się w 
szczególnie niekorzystnym położeniu jeśli
chodzi o wprowadzanie usług cyfrowych 
(szybkość, wybór i jakość); wzywa 
państwa członkowskie i władze lokalne do 
podjęcia wszystkich leżących w ich mocy 
działań w celu zapewnienia wszystkim 
obywatelom szybkiego i sprawiedliwego 
przejścia na nadawanie cyfrowe;

Or. en

Poprawka 25
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że uzyskanie wiodącej 
pozycji w rozwoju szerokopasmowego 
dostępu i Internetu jest kluczowe dla 
konkurencyjności Europy w skali 
międzynarodowej oraz podkreśla 
szczególne znaczenie rozwoju 
interaktywnych platform cyfrowych i 
świadczenia nowego rodzaju usług, takich 
jak handel elektroniczny, e-zdrowie, e-
nauczanie i e-administracja;

Or. en

Poprawka 26
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
ustalenia wspólnego harmonogramu i do 
jak najszybszego uwolnienia dywidendy 
cyfrowej, co pozwoli obywatelom 
europejskim na czerpanie korzyści 
płynących z wprowadzenia nowych, 
innowacyjnych i konkurencyjnych usług;

2. wzywa państwa członkowskie do jak 
najszybszego uwolnienia dywidendy 
cyfrowej, co pozwoli obywatelom 
europejskim na czerpanie korzyści 
płynących z wprowadzenia nowych, 
innowacyjnych i konkurencyjnych usług;

Or. en

Poprawka 27
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
ustalenia wspólnego harmonogramu i do 

2. wzywa państwa członkowskie do 
ustalenia wspólnego harmonogramu i do 
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jak najszybszego uwolnienia dywidendy 
cyfrowej, co pozwoli obywatelom 
europejskim na czerpanie korzyści 
płynących z wprowadzenia nowych, 
innowacyjnych i konkurencyjnych usług;

jak najszybszego uwolnienia dywidendy 
cyfrowej, uwzględniając różne 
szczegółowe wcześniej przyjęte przez 
państwa członkowskie decyzje, które 
pozwalają obywatelom europejskim na 
czerpanie korzyści płynących z 
wprowadzenia nowych, innowacyjnych i 
konkurencyjnych usług;

Or. es

Poprawka 28
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
ustalenia wspólnego harmonogramu i do 
jak najszybszego uwolnienia dywidendy 
cyfrowej, co pozwoli obywatelom 
europejskim na czerpanie korzyści 
płynących z wprowadzenia nowych, 
innowacyjnych i konkurencyjnych usług;

2. wzywa państwa członkowskie do 
ustalenia harmonogramu, który uwzględni 
różne zdolności poszczególnych państw 
członkowskich, i do jak najszybszego 
uwolnienia dywidendy cyfrowej, co 
pozwoli obywatelom europejskim na 
czerpanie korzyści płynących z 
wprowadzenia nowych, innowacyjnych i 
konkurencyjnych usług;

Or. el

Poprawka 29
Dragoş Florin David

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
ustalenia wspólnego harmonogramu i do 
jak najszybszego uwolnienia dywidendy 
cyfrowej, co pozwoli obywatelom 
europejskim na czerpanie korzyści 

2. wzywa państwa członkowskie do 
ustalenia wspólnego harmonogramu i do 
jak najszybszego uwolnienia dywidendy 
cyfrowej, co pozwoli obywatelom 
europejskim na czerpanie korzyści 
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płynących z wprowadzenia nowych, 
innowacyjnych i konkurencyjnych usług;

płynących z wprowadzenia nowych, 
innowacyjnych, wydajnych i 
konkurencyjnych usług;

Or. ro

Poprawka 30
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia 
wystarczające zasoby częstotliwości, 
umożliwiające nadawcom znaczący rozwój 
usług i poszerzenie ich oferty przy 
jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
rozwiązania szerokopasmowe mające na 
celu pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”;

3. uważa, że dywidenda cyfrowa powinna 
umożliwić nadawcom znaczący rozwój 
usług i poszerzenie ich oferty przy 
jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
rozwiązania szerokopasmowe mające na 
celu pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”;

Or. en

Poprawka 31
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia 
wystarczające zasoby częstotliwości, 
umożliwiające nadawcom znaczący rozwój
usług i poszerzenie ich oferty przy 
jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
rozwiązania szerokopasmowe mające na 
celu pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”;

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia 
wystarczające zasoby częstotliwości, dając 
nadawcom ważną możliwość znaczącego 
rozwijania usług i poszerzenia swojej
oferty przy jednoczesnym uwzględnieniu 
innych potencjalnych zastosowań 
społecznych, kulturalnych i 
gospodarczych, takich jak rozwiązania 
szerokopasmowe mające na celu 
pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”, 
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zgodnie z celami w zakresie interesu 
ogólnego;

Or. fr

Poprawka 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia 
wystarczające zasoby częstotliwości, 
umożliwiające nadawcom znaczący rozwój 
usług i poszerzenie ich oferty przy 
jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
rozwiązania szerokopasmowe mające na 
celu pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”;

3. uważa, że dywidenda cyfrowa powinna 
umożliwić nadawcom znaczący rozwój 
usług i poszerzenie ich oferty przy 
jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
rozwiązania szerokopasmowe mające na 
celu pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”;
uważa, że państwa członkowskie muszą 
zadbać o to, by obszary wiejskie, gdzie 
„przepaść cyfrowa” jest wyraźniejsza, 
mogły uzyskać większe korzyści i miały 
pierwszeństwo, jeżeli chodzi o możliwości 
oferowane przez dywidendę cyfrową;

Or. ro

Poprawka 33
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia 
wystarczające zasoby częstotliwości, 
umożliwiające nadawcom znaczący rozwój 
usług i poszerzenie ich oferty przy 
jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia 
wystarczające zasoby częstotliwości, 
umożliwiające nadawcom znaczący rozwój 
usług i poszerzenie ich oferty przy 
jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 
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kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
rozwiązania szerokopasmowe mające na 
celu pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”;

kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
rozwiązania szerokopasmowe mające na 
celu pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”, 
jednocześnie nie zezwalając na bariery w 
zakresie interoperacyjności i 
zdominowanie rynku przez sprzedających 
(ang. market capture);

Or. en

Poprawka 34
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia 
wystarczające zasoby częstotliwości, 
umożliwiające nadawcom znaczący rozwój 
usług i poszerzenie ich oferty przy 
jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
rozwiązania szerokopasmowe mające na 
celu pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”;

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia 
wystarczające zasoby częstotliwości, 
umożliwiające nadawcom znaczący rozwój 
usług i poszerzenie ich oferty przy 
jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
nowe technologie szerokopasmowe i 
usługi dostępu szerokopasmowego, mające 
na celu pokonanie tzw. „przepaści 
cyfrowej”;

Or. en

Poprawka 35
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia 
wystarczające zasoby częstotliwości, 
umożliwiające nadawcom znaczący rozwój 
usług i poszerzenie ich oferty przy 

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia 
wystarczające zasoby częstotliwości, 
umożliwiające nadawcom znaczący rozwój 
usług i poszerzenie ich oferty przy 
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jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
rozwiązania szerokopasmowe mające na 
celu pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”;

jednoczesnym uwzględnieniu innych 
potencjalnych zastosowań społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych, takich jak 
przenośne rozwiązania szerokopasmowe 
mające na celu pokonanie tzw. „przepaści 
cyfrowej”;

Or. de

Poprawka 36
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla – w odniesieniu do 
zarządzania częstotliwościami – ogólne 
zasady neutralności technologii i usług, 
służące wspieraniu konkurencji;
wskazuje, że częstotliwościami należy 
zarządzać w sposób elastyczny i 
przejrzysty, sprzyjający kulturowej i 
językowej różnorodności, swobodzie 
wypowiedzi i pluralizmowi mediów oraz 
uwzględniający techniczne, społeczne, 
kulturowe i polityczne potrzeby wszystkich 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 37
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
zintensyfikowania działań, które pozwolą 
użytkownikom niepełnosprawnym, 
użytkownikom w podeszłym wieku i 
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użytkownikom ze szczególnymi potrzebami 
społecznymi czerpanie maksymalnych 
korzyści jakie niesie za sobą dywidenda 
cyfrowa;

Or. pl

Poprawka 38
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że „przepaść cyfrowa” nie 
jest wyłącznie kwestią dotyczącą obszarów 
wiejskich; podkreśla trudności związane z 
wyposażeniem starszych wieżowców w 
infrastrukturę nowych sieci; podkreśla 
korzystną rolę, jaką mogą odegrać 
częstotliwości widma w przezwyciężeniu 
„przepaści cyfrowej” zarówno na 
obszarach miejskich, jak i na obszarach 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 39
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wskazuje na to, że dywidenda cyfrowa
zwalnia w znacznym stopniu zasoby 
częstotliwości, co mogłoby prowadzić do 
poprawy dostępności usług 
bezprzewodowych zwłaszcza na obszarach 
wiejskich i peryferyjnych; 
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Or. de

Poprawka 40
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potencjalne korzyści 
skoordynowanego gospodarowania 
częstotliwościami widma w UE pod 
względem efektu skali, a także potrzebę jak 
najlepszego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej w celu uniknięcia fragmentacji, 
która prowadzi do nieoptymalnego 
wykorzystania tego rzadkiego zasobu;

4. podkreśla potencjalne korzyści 
skoordynowanego podejścia do 
gospodarowania częstotliwościami widma 
w UE pod względem efektu skali, a także 
potrzebę jak najlepszego wykorzystania 
dywidendy cyfrowej w celu uniknięcia 
fragmentacji, która prowadzi do 
nieoptymalnego wykorzystania tego 
rzadkiego zasobu;

Or. en

Poprawka 41
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potencjalne korzyści 
skoordynowanego gospodarowania 
częstotliwościami widma w UE pod 
względem efektu skali, a także potrzebę jak 
najlepszego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej w celu uniknięcia fragmentacji, 
która prowadzi do nieoptymalnego 
wykorzystania tego rzadkiego zasobu;

4. podkreśla potencjalne korzyści 
skoordynowanego gospodarowania 
częstotliwościami widma w UE pod 
względem efektu skali, a także potrzebę jak 
najlepszego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej w celu uniknięcia fragmentacji, 
która prowadzi do nieoptymalnego 
wykorzystania tego rzadkiego zasobu; 
uważa, że podczas gdy dla efektywnego 
wykorzystania widma konieczna jest 
ściślejsza koordynacja i większa 
elastyczność, Komisja i państwa 
członkowskie powinny znaleźć właściwą 
równowagę między elastycznością i 
stopniem harmonizacji, z myślą o 
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wyciągnięcia jak największych korzyści z 
dywidendy cyfrowej; 

Or. ro

Poprawka 42
Dragoş Florin David

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potencjalne korzyści 
skoordynowanego gospodarowania 
częstotliwościami widma w UE pod 
względem efektu skali, a także potrzebę jak 
najlepszego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej w celu uniknięcia fragmentacji, 
która prowadzi do nieoptymalnego 
wykorzystania tego rzadkiego zasobu;

4. podkreśla potencjalne korzyści 
skoordynowanego gospodarowania 
częstotliwościami widma w UE pod 
względem efektu skali, a także potrzebę jak 
najlepszego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej w celu uniknięcia fragmentacji, 
która prowadzi do nieoptymalnego 
wykorzystania tego rzadkiego zasobu oraz 
fakt, że ta potencjalna korzyść ma 
szczególne znacznie dla usług 
przenośnych;

Or. en

Poprawka 43
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potencjalne korzyści 
skoordynowanego gospodarowania 
częstotliwościami widma w UE pod 
względem efektu skali, a także potrzebę jak 
najlepszego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej w celu uniknięcia fragmentacji, 
która prowadzi do nieoptymalnego 
wykorzystania tego rzadkiego zasobu;

4. podkreśla potencjalne korzyści 
skoordynowanego gospodarowania 
częstotliwościami widma w UE pod 
względem efektu skali, a także potrzebę jak 
najlepszego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej w celu uniknięcia fragmentacji, 
która prowadzi do nieoptymalnego 
wykorzystania tego rzadkiego zasobu; 
podkreśla również, że ta potencjalna 



AM\726895PL.doc 23/63 PE407.732v01-00

PL

korzyść ma szczególne znacznie dla usług 
przenośnych;

Or. en

Poprawka 44
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potencjalne korzyści 
skoordynowanego gospodarowania 
częstotliwościami widma w UE pod 
względem efektu skali, a także potrzebę jak 
najlepszego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej w celu uniknięcia fragmentacji, 
która prowadzi do nieoptymalnego 
wykorzystania tego rzadkiego zasobu;

4. podkreśla potencjalne korzyści 
skoordynowanego gospodarowania 
częstotliwościami widma w UE pod 
względem efektu skali, a także potrzebę jak 
najlepszego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej w celu uniknięcia fragmentacji, 
która prowadzi do nieoptymalnego 
wykorzystania tego rzadkiego zasobu i 
zagrażałaby rozwojowi przenośnych usług 
szerokopasmowych;

Or. de

Poprawka 45
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
podjęte przez niektóre państwa 
członkowskie w zakresie przejścia na 
nadawanie cyfrowe i/lub ustalenia swojej 
dywidendy cyfrowej; wzywa państwa 
członkowskie do uwolnienia swoich 
dywidend cyfrowych bez zbędnej zwłoki 
celem umożliwienia Europie korzystania z 
nowych, innowacyjnych i 
konkurencyjnych usług;
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Or. en

Poprawka 46
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że podstawową zasadą 
przewodnią przy przyznawaniu dywidendy 
cyfrowej powinno być zapewnienie 
istotnych wartości społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych w 
odniesieniu do powiększonej i szerszej pod
względem geograficznym oferty usług oraz 
treści cyfrowych dla obywateli, a nie tylko 
maksymalne zwiększanie dochodów 
publicznych;

5. podkreśla, że podstawową zasadą 
przewodnią przy przyznawaniu dywidendy 
cyfrowej powinno być zapewnienie 
istotnych wartości społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych w 
odniesieniu do powiększonej i szerszej pod 
względem geograficznym oferty usług oraz 
treści cyfrowych dla obywateli;

Or. en

Poprawka 47
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że podstawową zasadą 
przewodnią przy przyznawaniu dywidendy 
cyfrowej powinno być zapewnienie 
istotnych wartości społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych w 
odniesieniu do powiększonej i szerszej pod 
względem geograficznym oferty usług oraz 
treści cyfrowych dla obywateli, a nie tylko 
maksymalne zwiększanie dochodów 
publicznych;

5. podkreśla, że podstawową zasadą 
przewodnią przy przyznawaniu dywidendy 
cyfrowej powinno być zapewnienie 
istotnych wartości społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych w 
odniesieniu do powiększonej i szerszej pod 
względem geograficznym oferty usług oraz 
treści cyfrowych dla obywateli;

Or. en
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Poprawka 48
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że podstawową zasadą 
przewodnią przy przyznawaniu dywidendy 
cyfrowej powinno być zapewnienie 
istotnych wartości społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych w 
odniesieniu do powiększonej i szerszej pod 
względem geograficznym oferty usług oraz 
treści cyfrowych dla obywateli, a nie tylko 
maksymalne zwiększanie dochodów 
publicznych;

5. podkreśla, że podstawową zasadą 
przewodnią przy przyznawaniu dywidendy 
cyfrowej powinno być służenie interesowi 
ogólnemu poprzez zapewnienie istotnych 
wartości społecznych, kulturalnych i 
gospodarczych w odniesieniu do 
powiększonej i szerszej pod względem 
geograficznym oferty usług oraz treści 
cyfrowych dla obywateli, a nie tylko 
maksymalne zwiększanie dochodów 
publicznych;

Or. ro

Poprawka 49
Atanas Paparizov

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. potwierdza wartość społeczną usług 
bezpieczeństwa publicznego oraz 
konieczność włączenia wsparcia na rzecz 
wymogów operacyjnych takich usług do 
ustaleń dotyczących częstotliwości widma 
będących rezultatem reorganizacji pasma 
UHF w wyniku wyłączenia usług 
analogowych;

Or. en
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Poprawka 50
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa do bliskiej współpracy państw 
członkowskich w celu osiągnięcia 
wydajnego, otwartego i konkurencyjnego 
wewnętrznego rynku łączności 
elektronicznej, który umożliwi 
upowszechnianie nowych technologii 
sieciowych;

Or. en

Poprawka 51
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. potwierdza wartość społeczną usług 
bezpieczeństwa publicznego oraz 
konieczność włączenia wsparcia na rzecz 
wymogów operacyjnych takich usług do 
ustaleń dotyczących częstotliwości widma, 
będących rezultatem reorganizacji pasma 
UHF w wyniku wyłączenia usług 
analogowych;

Or. en

Poprawka 52
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla rolę, jaką dywidenda cyfrowa 
może odegrać w zapewnieniu obywatelom 
– zwłaszcza mieszkańcom mniej
uprzywilejowanych i odizolowanych 
obszarów – lepszej jakości usług 
socjalnych, takich jak e-administracja, e-
zdrowie i e-edukacja;

7. podkreśla rolę, jaką dywidenda cyfrowa 
może odegrać w zapewnieniu obywatelom 
– zwłaszcza mieszkańcom mniej
uprzywilejowanych i odizolowanych 
obszarów, takich jak obszary wiejskie i 
obszary mniej rozwinięte, a także wysp –
lepszej jakości usług socjalnych, takich jak 
e-administracja, e-zdrowie, e-kształcenie 
zawodowe i e-edukacja;

Or. fr

Poprawka 53
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla rolę, jaką dywidenda cyfrowa 
może odegrać w zapewnieniu obywatelom 
– zwłaszcza mieszkańcom mniej 
uprzywilejowanych i odizolowanych 
obszarów – lepszej jakości usług 
socjalnych, takich jak e-administracja, e-
zdrowie i e-edukacja;

7. podkreśla rolę, jaką dywidenda cyfrowa 
może odegrać w zapewnieniu obywatelom 
– zwłaszcza mieszkańcom mniej 
uprzywilejowanych i odizolowanych 
obszarów – lepszej jakości 
interoperacyjnych usług socjalnych, takich 
jak e-administracja, e-zdrowie i e-
edukacja;

Or. en

Poprawka 54
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że głównym priorytetem 
polityki w dziedzinie pełnego 
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wykorzystania potencjału dywidendy 
cyfrowej w Europie jest pełne 
poszanowanie praw konsumentów, a także 
umożliwienie im korzystania z szerokiego 
wachlarza wysokiej jakości usług, z 
uwzględnieniem skutecznego 
wykorzystania zakresów częstotliwości 
zwolnionych dzięki przejściu na 
nadawanie cyfrowe;

Or. fr

Poprawka 55
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dywidenda cyfrowa 
stanowi także ważny instrument polityki 
audiowizualnej i medialnej, za pomocą 
którego można by skutecznie wspierać i 
chronić wolność słowa oraz pluralizm 
mediów i kultur;

8. podkreśla, że dywidenda cyfrowa 
stanowi także ważny instrument polityki 
audiowizualnej i medialnej, który powinien 
być skutecznie wykorzystywany, aby
wspierać i chronić wolność słowa oraz 
dążyć do osiągnięcia celów polityki 
kulturalnej i medialnej, takich jak 
różnorodność kulturowa i językowa oraz 
pluralizm mediów;

Or. en

Poprawka 56
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dywidenda cyfrowa 
stanowi także ważny instrument polityki 
audiowizualnej i medialnej, za pomocą 
którego można by skutecznie wspierać i 

8. podkreśla, że dywidenda cyfrowa 
stanowi także ważny instrument polityki 
audiowizualnej i medialnej, który powinien 
być skutecznie wykorzystywany, aby 



AM\726895PL.doc 29/63 PE407.732v01-00

PL

chronić wolność słowa oraz pluralizm 
mediów i kultur;

wspierać i chronić wolność słowa oraz 
pluralizm mediów i kultur;

Or. en

Poprawka 57
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dywidenda cyfrowa 
stanowi także ważny instrument polityki 
audiowizualnej i medialnej, za pomocą 
którego można by skutecznie wspierać i 
chronić wolność słowa oraz pluralizm 
mediów i kultur;

8. podkreśla, że dywidenda cyfrowa 
stanowi także ważny instrument polityki 
audiowizualnej i medialnej który musi być 
wykorzystany, by skutecznie wspierać i 
chronić wolność słowa oraz pluralizm 
mediów i kultur;

Or. ro

Poprawka 58
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk;

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk, tak 
aby zwiększyć wydajność wykorzystania 
częstotliwości w klastrach 
radiodyfuzyjnych dzięki koncentracji 
takich bezlicencyjnych zastosowań w 
obecnie niewykorzystywanych 
częstotliwościach (tak zwanych „białych 
plamach”) pomiędzy ograniczonymi 
geograficznie obszarami pokrycia 
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radiodyfuzji cyfrowej;

Or. de

Poprawka 59
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk;

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk, a 
także, zasadniczo, do stwierdzenia czy i 
jak można pogodzić bezlicencyjny dostęp z 
promowaniem innowacji oraz w jaki 
sposób uniknąć zakłóceń konkurencji lub 
niedostatku częstotliwości widma;

Or. el

Poprawka 60
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk;

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia społecznej, kulturowej i 
gospodarczej wartości udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk oraz 
do zwiększenia ogólnej efektywności 
wykorzystania częstotliwości widma 
poprzez ukierunkowanie takich 
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bezlicencyjnych zastosowań na 
niewykorzystane zakresy częstotliwości w 
klastrze nadawczym (tzw. „białe plamy”);

Or. en

Poprawka 61
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk;

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk oraz 
do zwiększenia ogólnej efektywności 
wykorzystania częstotliwości widma 
poprzez ukierunkowanie takich 
bezlicencyjnych zastosowań na 
niewykorzystane zakresy częstotliwości w 
klastrze nadawczym (tzw. „białe plamy”);

Or. en

Poprawka 62
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk;

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk, pod 
warunkiem niepowodowania zakłóceń u 
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licencjonowanych użytkowników;

Or. en

Poprawka 63
Dragoş Florin David

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk;

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia społecznej, kulturowej i 
gospodarczej wartości udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk;

Or. en

Poprawka 64
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia zasadności udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi 
organizacji nienastawionych na zysk;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. ro
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Poprawka 65
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie do 
wsparcia działań w zakresie rozszerzonej 
współpracy pomiędzy organami 
zarządzania częstotliwościami w celu 
zastanowienia się nad obszarami, 
w których przydział częstotliwości w 
„białych plamach” dla użytkowników 
nieposiadających licencji umożliwiłby 
powstanie nowych technologii i usług 
celem wspierania innowacji;

Or. en

Poprawka 66
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia – w kontekście przydzielania 
częstotliwości w „białych plamach” –
konieczności zapewnienia 
bezlicencyjnego, otwartego dostępu do 
częstotliwości dla niekomercyjnych i 
edukacyjnych dostawców usług oraz 
społeczności lokalnych, które realizują 
misję służby publicznej;

Or. en
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Poprawka 67
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że w przypadku udzielania 
użytkownikom nieposiadającym licencji 
dostępu do dywidendy, jedną z kluczowych 
przesłanek umożliwienia dostępu powinno 
być uwzględnienie potrzeb grup 
społecznych zagrożonych wykluczeniem, 
w szczególności użytkowników 
niepełnosprawnych, użytkowników w 
podeszłym wieku i użytkowników ze 
szczególnymi potrzebami społecznymi;

Or. pl

Poprawka 68
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uznaje korzyści związane z nowymi 
technologiami, takimi jak WiFi oraz 
Bluetooth, które pojawiły się w 
bezlicencyjnym zakresie 2,4 GHz; uznaje, 
że do różnych usług najlepiej nadają się 
różne częstotliwości; uważa, że 
przydzielenie niewielkiej ilości 
bezlicencyjnego widma na innych, 
niższych częstotliwościach mogłoby 
zachęcić do dalszych innowacji w zakresie 
nowych usług; 

Or. en
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Poprawka 69
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca państwa członkowskie do 
przeprowadzania dokładnej oceny 
społecznej i gospodarczej wartości 
wszystkich częstotliwości widma 
uwolnionych w nadchodzących latach 
dzięki przejściu z nadawania analogowego 
na cyfrowe;

Or. en

Poprawka 70
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. dostrzega, że porozumienie genewskie
ITU z 2006 r. (Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna 2006) oraz Światowa 
Konferencja Radiokomunikacyjna z 2007 
r. (WRC-07) przyczyniły się do 
reorganizacji pasma UHF;

11. dostrzega znaczenie porozumienia 
genewskiego ITU z 2006 r. (Regionalna 
Konferencja Radiokomunikacyjna 2006), 
krajowych planów przyznawania 
częstotliwości oraz decyzji Światowej 
Konferencji Radiokomunikacyjnej z 
2007 r. (WRC-07);

Or. en

Poprawka 71
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. dostrzega, że porozumienie genewskie 11. dostrzega znaczenie porozumienia 
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ITU z 2006 r. (Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna 2006) oraz Światowa 
Konferencja Radiokomunikacyjna z 2007 
r. (WRC-07) przyczyniły się do 
reorganizacji pasma UHF;

genewskiego ITU z 2006 r. (Regionalna 
Konferencja Radiokomunikacyjna 2006), 
krajowych planów przyznawania 
częstotliwości oraz decyzji Światowej 
Konferencji Radiokomunikacyjnej z 
2007 r. (WRC-07);

Or. en

Poprawka 72
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. dostrzega, że porozumienie genewskie
ITU z 2006 r. (Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna 2006) oraz Światowa 
Konferencja Radiokomunikacyjna z 2007 
r. (WRC-07) przyczyniły się do 
reorganizacji pasma UHF;

11. dostrzega znaczenie porozumienia 
genewskiego ITU z 2006 r. (Regionalna 
Konferencja Radiokomunikacyjna 2006), 
krajowych planów przyznawania 
częstotliwości oraz decyzji Światowej 
Konferencji Radiokomunikacyjnej z 
2007 r. (WRC-07);

Or. ro

Poprawka 73
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. dostrzega, że porozumienie genewskie 
ITU z 2006 r. (Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna 2006) oraz Światowa 
Konferencja Radiokomunikacyjna z 2007 
r. (WRC-07) przyczyniły się do 
reorganizacji pasma UHF;

11. dostrzega, że Forum Zarządzania 
Internetem (ang. Internet Governance 
Forum) Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, porozumienie genewskie 
ITU z 2006 r. (Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna 2006) oraz Światowa 
Konferencja Radiokomunikacyjna z 
2007 r. (WRC-07) przyczyniły się do 
reorganizacji pasma UHF;
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Or. en

Poprawka 74
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. dostrzega, że porozumienie genewskie 
ITU z 2006 r. (Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna 2006) oraz Światowa 
Konferencja Radiokomunikacyjna z 
2007 r. (WRC-07) przyczyniły się do 
reorganizacji pasma UHF;

11. dostrzega, że porozumienie genewskie 
ITU z 2006 r. (Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna 2006), Światowa 
Konferencja Radiokomunikacyjna z 2007 
r. (WRC-07) oraz krajowe plany 
wykorzystania częstotliwości przyczyniły 
się do reorganizacji pasma UHF;

Or. de

Poprawka 75
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. dostrzega, że porozumienie genewskie
ITU z 2006 r. (Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna 2006) oraz Światowa 
Konferencja Radiokomunikacyjna z 2007 
r. (WRC-07) przyczyniły się do
reorganizacji pasma UHF;

11. dostrzega znaczenie porozumienia
genewskiego ITU z 2006 r. (Regionalna 
Konferencja Radiokomunikacyjna 2006) 
oraz Światowej Konferencji
Radiokomunikacyjnej z 2007 r. (WRC-07) 
dla reorganizacji pasma UHF;

Or. fr

Poprawka 76
Erna Hennicot-Schoepges

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania na podstawie wspólnej 
metodologii krajowych strategii 
dotyczących dywidendy cyfrowej do końca 
2009 r.; wzywa Komisję do wspierania 
państw członkowskich przy 
opracowywaniu krajowych strategii 
dotyczących dywidendy cyfrowej oraz do 
promowania najlepszych praktyk na 
szczeblu UE;

skreślony

Or. fr

Poprawka 77
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania na podstawie wspólnej 
metodologii krajowych strategii 
dotyczących dywidendy cyfrowej do 
końca 2009 r.; wzywa Komisję do 
wspierania państw członkowskich przy 
opracowywaniu krajowych strategii 
dotyczących dywidendy cyfrowej oraz do 
promowania najlepszych praktyk na 
szczeblu UE;

12. wzywa państwa członkowskie do jak 
najszybszego opracowania na podstawie 
wspólnej metodologii krajowych strategii 
dotyczących dywidendy cyfrowej,
najpóźniej do połowy 2009 r.; wzywa 
Komisję do wspierania państw 
członkowskich przy opracowywaniu 
krajowych strategii dotyczących 
dywidendy cyfrowej oraz do promowania 
najlepszych praktyk na szczeblu UE 
poprzez wyznaczenie najważniejszych 
terminów udostępnienia i podziału 
dywidendy oraz przedstawienie do końca 
2008 r. ramowego wniosku dotyczącego 
zharmonizowanego wykorzystania 
dywidendy;

Or. de
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Poprawka 78
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, ze niezwłoczność przejścia 
na nadawanie cyfrowe w niektórych 
państwach członkowskich i różnice w 
krajowych planach dotyczących tego 
procesu wymagają reakcji na płaszczyźnie 
wspólnotowej, z którą nie można czekać 
do momentu wejścia w życie dyrektyw 
reformujących;

13. podkreśla, ze niezwłoczność przejścia 
na nadawanie cyfrowe w niektórych 
państwach członkowskich i różnice w 
krajowych planach dotyczących tego 
procesu wymagają natychmiastowej 
reakcji na płaszczyźnie wspólnotowej, 
która ułatwi koordynację przy różnych 
prędkościach, ale z myślą o wspólnych 
celach;

Or. el

Poprawka 79
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uznaje prawo państw członkowskich do 
określania sposobu wykorzystania 
dywidendy cyfrowej; stwierdza jednak, że 
jedynym sposobem na uniknięcie 
szkodliwych zakłóceń między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi jest 
skoordynowane podejście na szczeblu 
wspólnotowym;

14. uznaje prawo państw członkowskich do 
określania sposobu wykorzystania 
dywidendy cyfrowej; stwierdza jednak, że 
odpowiednim sposobem na uniknięcie 
szkodliwych zakłóceń między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi jest 
skoordynowane podejście;

Or. en
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Poprawka 80
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uznaje prawo państw członkowskich do 
określania sposobu wykorzystania 
dywidendy cyfrowej; stwierdza jednak, że 
jedynym sposobem na uniknięcie 
szkodliwych zakłóceń między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi jest 
skoordynowane podejście na szczeblu 
wspólnotowym;

14. uznaje prawo państw członkowskich do 
określania sposobu wykorzystania 
dywidendy cyfrowej; stwierdza jednak, że 
odpowiednim podejściem mającym na 
celu uniknięcie szkodliwych zakłóceń 
między państwami członkowskimi oraz 
między państwami członkowskimi a 
krajami trzecimi jest podejście oparte na 
stopniowej koordynacji na szczeblu 
wspólnotowym;

Or. ro

Poprawka 81
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uznaje prawo państw członkowskich do 
określania sposobu wykorzystania 
dywidendy cyfrowej; stwierdza jednak, że 
jedynym sposobem na uniknięcie 
szkodliwych zakłóceń między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi jest 
skoordynowane podejście na szczeblu 
wspólnotowym;

14. uznaje prawo państw członkowskich do 
określania sposobu wykorzystania 
dywidendy cyfrowej; stwierdza jednak, że 
odpowiednim sposobem na uniknięcie 
szkodliwych zakłóceń między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi jest 
skoordynowane podejście na szczeblu 
wspólnotowym;

Or. en
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Poprawka 82
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uznaje prawo państw członkowskich do 
określania sposobu wykorzystania 
dywidendy cyfrowej; stwierdza jednak, że 
jedynym sposobem na uniknięcie 
szkodliwych zakłóceń między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi jest 
skoordynowane podejście na szczeblu 
wspólnotowym;

14. uznaje prawo państw członkowskich do 
określania sposobu wykorzystania 
dywidendy cyfrowej; stwierdza jednak, że 
jednym ze sposobów na uniknięcie 
szkodliwych zakłóceń między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi jest 
skoordynowane podejście na szczeblu 
wspólnotowym;

Or. fr

Poprawka 83
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uznaje prawo państw członkowskich do 
określania sposobu wykorzystania 
dywidendy cyfrowej; stwierdza jednak, że 
jedynym sposobem na uniknięcie 
szkodliwych zakłóceń między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi jest 
skoordynowane podejście na szczeblu 
wspólnotowym;

14. uznaje prawo państw członkowskich do 
określania sposobu wykorzystania 
dywidendy cyfrowej; stwierdza jednak, że 
jedynym sposobem na uniknięcie 
szkodliwych zakłóceń między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi jest 
skoordynowane podejście na szczeblu 
wspólnotowym, które znacznie zwiększa 
wartość dywidendy;

Or. en
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Poprawka 84
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa organy regulacyjne do 
zadbania o to, aby wszystkie podmioty 
komercyjne ubiegające się o licencję w 
celu dostarczania komercyjnych 
przenośnych usług radiowych w górnym 
zakresie częstotliwości 700 MHz otworzyły 
swoje sieci dla wzajemnych połączeń ze 
stronami trzecimi, takimi jak dostawcy 
usług internetowych, w każdym 
uzasadnionym miejscu w sieci 
bezprzewodowej;

Or. en

Poprawka 85
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera wspólne i wyważone podejście 
do wykorzystania dywidendy cyfrowej, 
dzięki któremu nadawcy będą mogli w 
dalszym ciągu oferować i poszerzać swoje 
usługi, a operatorzy łączności 
elektronicznej będą mogli korzystać z tego 
zasobu w celu wprowadzania nowych 
usług odnoszących się do innych ważnych 
społecznie i gospodarczo zastosowań;
podkreśla jednak, że w każdym wypadku 
przydział dywidendy cyfrowej powinien 
następować bez preferowania żadnej z 
technologii;

15. popiera wspólne i wyważone podejście 
do wykorzystania dywidendy cyfrowej, 
dzięki któremu nadawcy będą mogli w 
dalszym ciągu oferować i poszerzać swoje 
usługi, a operatorzy łączności 
elektronicznej będą mogli korzystać z tego 
zasobu w celu wprowadzania nowych 
usług odnoszących się do innych ważnych 
społecznie i gospodarczo zastosowań; 
podkreśla jednak, że w każdym wypadku 
przydział dywidendy cyfrowej powinien 
następować bez preferowania żadnej z 
technologii, w pełni uwzględniając 
ograniczenia krajowe uzasadnione 
powodami wynikającymi z interesu 
ogólnego;
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Poprawka 86
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że polityka w zakresie 
częstotliwości widma musi być 
dynamiczna i umożliwiać nadawcom i 
operatorom łączności używanie nowych 
technologii oraz rozwijanie nowych usług 
umożliwiających im dalsze odgrywanie 
kluczowej roli w realizacji celów polityki 
kulturalnej i medialnej, świadcząc 
jednocześnie nowe, wysokiej jakości 
usługi w zakresie łączności;

Or. ro

Poprawka 87
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że polityka w zakresie 
częstotliwości musi być dynamiczna i 
powinna umożliwiać nadawcom 
wykorzystywanie przyszłych nowych 
technologii oraz rozwijanie nowych usług, 
które pozwolą im nadal odgrywać ważną 
rolę w osiągnięciu celów polityki 
kulturalnej i medialnej, spełniając 
oczekiwania społeczeństwa;

Or. en
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Poprawka 88
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że polityka w zakresie 
częstotliwości musi być dynamiczna i 
ukierunkowana na promowanie 
przyszłego wykorzystywania nowych 
technologii oraz rozwijanie nowych usług 
celem osiągnięcia celów polityki 
kulturalnej i medialnej, spełniając 
zmieniające się oczekiwania 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 89
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potencjalne korzyści pod 
względem efektu skali, innowacji, 
interoperacyjności i zapewnienia 
potencjalnych usług ogólnoeuropejskich, a 
także stosowania skoordynowanego 
podejścia i, w miarę możliwości, 
harmonizacji na poziomie wspólnotowym 
wspólnych podzakresów częstotliwości 
dywidendy cyfrowej w przypadku różnych 
klastrów zastosowań bez preferowania 
żadnej z technologii; zachęca państwa 
członkowskie do współpracy przy 
ustalaniu takich podzakresów z innymi 
państwami członkowskimi oraz z Komisją;

16. podkreśla potencjalne korzyści pod 
względem efektu skali, innowacji, 
interoperacyjności i zapewnienia 
potencjalnych usług ogólnoeuropejskich, 
wynikające ze stosowania 
skoordynowanego podejścia i, w miarę 
możliwości, wykorzystania dywidendy 
cyfrowej na szczeblu wspólnotowym w 
przypadku różnych zastosowań bez 
preferowania żadnej z technologii; zachęca 
państwa członkowskie do współpracy przy 
ustalaniu takich możliwości harmonizacji z 
innymi państwami członkowskimi oraz z 
Komisją;

Or. ro



AM\726895PL.doc 45/63 PE407.732v01-00

PL

Poprawka 90
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potencjalne korzyści pod 
względem efektu skali, innowacji, 
interoperacyjności i zapewnienia 
potencjalnych usług ogólnoeuropejskich, a 
także stosowania skoordynowanego 
podejścia i, w miarę możliwości, 
harmonizacji na poziomie wspólnotowym 
wspólnych podzakresów częstotliwości
dywidendy cyfrowej w przypadku różnych 
klastrów zastosowań bez preferowania 
żadnej z technologii; zachęca państwa 
członkowskie do współpracy przy 
ustalaniu takich podzakresów z innymi 
państwami członkowskimi oraz z Komisją;

16. podkreśla potencjalne korzyści pod 
względem efektu skali, innowacji, 
interoperacyjności i zapewnienia 
potencjalnych usług ogólnoeuropejskich, a 
także stosowania skoordynowanego 
podejścia i, w miarę możliwości, 
harmonizacji na poziomie wspólnotowym 
wykorzystania dywidendy cyfrowej w 
przypadku różnych klastrów zastosowań 
bez preferowania żadnej z technologii; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy przy ustalaniu takich 
możliwości harmonizacji z innymi 
państwami członkowskimi oraz z Komisją;

Or. en

Poprawka 91
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potencjalne korzyści pod 
względem efektu skali, innowacji, 
interoperacyjności i zapewnienia 
potencjalnych usług ogólnoeuropejskich, a 
także stosowania skoordynowanego 
podejścia i, w miarę możliwości, 
harmonizacji na poziomie wspólnotowym 
wspólnych podzakresów częstotliwości 
dywidendy cyfrowej w przypadku różnych
klastrów zastosowań bez preferowania 
żadnej z technologii; zachęca państwa 
członkowskie do współpracy przy 
ustalaniu takich podzakresów z innymi 

16. podkreśla potencjalne korzyści pod 
względem efektu skali, innowacji, 
interoperacyjności i zapewnienia 
potencjalnych usług ogólnoeuropejskich, 
wynikające ze stosowania 
skoordynowanego podejścia na poziomie 
wspólnotowym w odniesieniu do 
wspólnych podzakresów częstotliwości 
dywidendy cyfrowej w przypadku różnych 
zastosowań bez preferowania żadnej z 
technologii; zachęca państwa członkowskie 
do współpracy przy ustalaniu takich 
podzakresów z innymi państwami 
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państwami członkowskimi oraz z Komisją; członkowskimi oraz z Komisją;

Or. fr

Poprawka 92
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca się do Komisji o stosowanie 
zaleceń Europejskich Ram 
Interoperacyjności w odniesieniu do usług 
z zakresu e-administracji w przypadku 
swoich własnych usług wykorzystujących 
częstotliwości widma;

Or. en

Poprawka 93
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście na 
szczeblu wspólnotowym, w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
uwzględniające potencjał szkodliwych 
zakłóceń radiowych w wyniku 
współistnienia różnych typów sieci w tym 
samym paśmie oraz obecnych zezwoleń;

Or. fr
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Poprawka 94
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń; 

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście na 
szczeblu wspólnotowym, uwzględniające 
potencjał szkodliwych zakłóceń w wyniku 
współistnienia różnych typów sieci w tym 
samym paśmie oraz obecnych zezwoleń; 

Or. ro

Poprawka 95
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście na 
szczeblu wspólnotowym, uwzględniające 
potencjał szkodliwych zakłóceń w wyniku 
współistnienia różnych typów sieci w tym 
samym paśmie oraz obecnych zezwoleń;

Or. en
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Poprawka 96
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście na 
szczeblu wspólnotowym, oparte na różnych 
klastrach widma UHF, uwzględniające 
potencjał szkodliwych zakłóceń w wyniku 
współistnienia różnych typów sieci w tym 
samym paśmie oraz obecnych zezwoleń;

Or. en

Poprawka 97
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na różnych klastrach widma UHF 
dla usług jednokierunkowych i 
dwukierunkowych, uwzględniające 
potencjał zakłóceń radiowych w wyniku 
współistnienia różnych typów sieci w tym 
samym paśmie oraz obecnych zezwoleń;

Or. en
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Poprawka 98
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na różnych klastrach widma UHF, 
uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

Or. en

Poprawka 99
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na różnych klastrach widma UHF, 
uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

Or. en
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Poprawka 100
Dragoş Florin David

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń; 

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na różnych klastrach widma UHF, 
uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń; 

Or. ro

Poprawka 101
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na różnych klastrach widma UHF, 
uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

Or. de



AM\726895PL.doc 51/63 PE407.732v01-00

PL

Poprawka 102
Erna Hennicot-Schoepges

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie 
oraz obecnych zezwoleń;

17. w celu bardziej efektywnego 
korzystania z częstotliwości widma oraz 
ułatwienia wprowadzania innowacyjnych i 
udanych usług krajowych, 
transgranicznych i ogólnoeuropejskich 
wspiera skoordynowane podejście Komisji, 
oparte na trzech różnych klastrach widma 
UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń 
radiowych w wyniku współistnienia 
różnych typów sieci w tym samym paśmie, 
porozumienie genewskie ITU z 2006 r. 
(Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna 2006), Światową 
Konferencję Radiokomunikacyjną z 
2007 r. (WRC-07) oraz obecne zezwolenia;

Or. fr

Poprawka 103
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uznaje, że zwiększona wydajność 
częstotliwości widma w przypadku 
cyfrowej telewizji naziemnej powinna 
umożliwić ponowne przydzielenie około 
100 MHz dywidendy cyfrowej na 
przenośne usługi szerokopasmowe i inne 
(np. usługi z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego, identyfikacja radiowa 
(RFID), zastosowania związane z 
bezpieczeństwem na drogach itp.), 
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zapewniając jednocześnie dalszy rozwój 
usług nadawczych;

Or. en

Poprawka 104
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do zbadania 
regionalnego wymiaru nowej technologii 
bezprzewodowych rozproszonych sieci z 
dynamicznym routingiem (ang. Wireless 
Mesh Networks) i korzyści, jakie mogłyby 
wyniknąć z zastosowania podejścia 
regionalnego do kwestii częstotliwości;

Or. en

Poprawka 105
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do opracowania we 
współpracy z państwami członkowskimi 
odpowiednich analiz technicznych i 
społeczno-gospodarczych w celu zbadania 
rozmiaru i właściwości podzakresów 
częstotliwości, które mogłyby podlegać 
koordynacji lub harmonizacji na szczeblu 
wspólnotowym;

18. wzywa Komisję do opracowania we 
współpracy z państwami członkowskimi, w 
oparciu o wspólną metodologię,
odpowiednich analiz technicznych i 
społeczno-gospodarczych, a także analiz 
kosztów i korzyści w celu zbadania 
rozmiaru i właściwości wszystkich 
podzakresów częstotliwości, które 
mogłyby podlegać koordynacji lub 
harmonizacji na szczeblu wspólnotowym;
uważa, że Komisja powinna dopilnować, 
by państwa członkowskie przeprowadziły 
analizy kosztów i korzyści w celu 
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określenia zakresów, które mogłyby zostać 
zharmonizowane na użytek jasno 
zdefiniowanych usług ogólnoeuropejskich 
lub interoperacyjnych usług na szczeblu 
wspólnotowym, a także w celu ustalenia 
odpowiedniego przydziału widma; wzywa 
Komisję do zadbania o to, aby 
skoordynowane podejście w zakresie 
korzystania z częstotliwości nie 
wykluczało z góry żadnego sektora lub nie 
tworzyło nowych przeszkód dla przyszłych 
innowacji;

Or. ro

Poprawka 106
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do opracowania we 
współpracy z państwami członkowskimi 
odpowiednich analiz technicznych i 
społeczno-gospodarczych w celu zbadania 
rozmiaru i właściwości podzakresów 
częstotliwości, które mogłyby podlegać 
koordynacji lub harmonizacji na szczeblu 
wspólnotowym;

18. wzywa Komisję do przeprowadzenia
we współpracy z państwami 
członkowskimi odpowiednich analiz 
technicznych i społeczno-gospodarczych w 
celu zbadania rozmiaru i właściwości 
podzakresów częstotliwości, które 
mogłyby podlegać koordynacji lub 
harmonizacji na szczeblu wspólnotowym;
analizy te powinny uwzględniać fakt, że ze 
względu na stale rozwijające się 
możliwości techniczne dywidenda nie jest 
statyczna i że wprowadzenie w przyszłości 
nowych rozwiązań technicznych (np. 
DVB-T2 i MPEG4) powinno długofalowo 
umożliwić równy podział pasma UHF 
pomiędzy radiofonię i przenośne usługi 
szerokopasmowe;

Or. de
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Poprawka 107
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do opracowania we 
współpracy z państwami członkowskimi 
odpowiednich analiz technicznych i 
społeczno-gospodarczych w celu zbadania 
rozmiaru i właściwości podzakresów 
częstotliwości, które mogłyby podlegać 
koordynacji lub harmonizacji na szczeblu 
wspólnotowym;

18. wzywa Komisję do opracowania we 
współpracy z państwami członkowskimi 
odpowiednich analiz technicznych i 
społeczno-gospodarczych w celu zbadania 
rozmiaru i właściwości podzakresów 
częstotliwości, które mogłyby podlegać 
koordynacji lub harmonizacji na szczeblu 
wspólnotowym; takie badania powinny 
uwzględniać fakt, że dywidenda nie jest 
statyczna i że następujący rozwój 
technologiczny i wdrażanie nowych 
technologii powinny długofalowo 
umożliwić wykorzystanie pasma UHF 
zarówno do celów nadawczych, jak i do 
celów przenośnych usług 
szerokopasmowych;

Or. en

Poprawka 108
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do opracowania we 
współpracy z państwami członkowskimi 
odpowiednich analiz technicznych i 
społeczno-gospodarczych w celu zbadania 
rozmiaru i właściwości podzakresów 
częstotliwości, które mogłyby podlegać 
koordynacji lub harmonizacji na szczeblu 
wspólnotowym;

18. wzywa Komisję do opracowania we 
współpracy z państwami członkowskimi 
odpowiednich analiz technicznych i 
społeczno-gospodarczych dotyczących 
wspólnego podejścia na szczeblu 
wspólnotowym;

Or. en
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Poprawka 109
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że mimo iż zarządzanie 
częstotliwościami pozostaje w kompetencji 
państw członkowskich, jedynie podejście 
wspólnotowe może zapewnić skuteczne 
wykorzystanie widma i maksymalne 
korzyści z dywidendy cyfrowej dla 
użytkowników - obywateli Unii; państwa 
członkowskie muszą zapewniać skuteczne 
wykorzystanie widma a w razie braku 
skuteczności, mieć prawo do zmniejszenia 
lub wycofania przyznanych częstotliwości 
radiowych; 

Or. ro

Poprawka 110
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uznaje, że minimalny wymóg w 
zakresie zharmonizowanych częstotliwości 
widma w odniesieniu do przenośnych 
usług szerokopasmowych w paśmie UHF 
wynosi co najmniej 72 MHz w górnym 
zakresie pasma (790-862 MHz), ale że 
należy udostępnić dodatkowe 
częstotliwości widma poniżej tego zakresu 
dla przenośnych usług szerokopasmowych 
przynajmniej na poziomie krajowym tam, 
gdzie jest to możliwe i gdzie jest takie 
zapotrzebowanie;
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Or. en

Poprawka 111
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie badań na temat 
konfliktów dotyczących radia 
programowalnego SDR (ang. software 
defined radio) między użytkownikami 
oprogramowania „open source” i 
organami certyfikującymi;

Or. en

Poprawka 112
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. uważa, że część zharmonizowanych 
na szczeblu wspólnotowym częstotliwości, 
przeznaczonych dla służb ratowniczych, 
powinna umożliwiać dostęp do przyszłych 
technologii szerokopasmowych w celu 
uzyskiwania i przekazywania informacji 
koniecznych do ochrony życia ludzkiego 
dzięki skuteczniejszej reakcji ze strony 
służb ratowniczych;

Or. ro
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Poprawka 113
David Hammerstein

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie działań w celu 
zmniejszenia zobowiązań prawnych w 
kontekście udostępniania 
bezprzewodowych rozproszonych sieci z 
dynamicznym routingiem;

Or. en

Poprawka 114
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
środków służących rezerwowaniu i 
koordynowaniu na szczeblu UE 
wspólnych podzakresów częstotliwości 
dywidendy cyfrowej, gdy tylko analizy te 
zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

skreślony

Or. de
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Poprawka 115
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
środków służących rezerwowaniu i 
koordynowaniu na szczeblu UE 
wspólnych podzakresów częstotliwości 
dywidendy cyfrowej, gdy tylko analizy te 
zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
wniosku dotyczącego wspólnotowej 
strategii na rzecz ściślejszej koordynacji 
wykorzystania dywidendy cyfrowej 
zgodnie z planami dotyczącymi 
częstotliwości uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym, gdy tylko analizy te 
zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej; wniosek powinien być zgodny z 
końcowymi postanowieniami pakietu 
legislacyjnego dotyczącego nowych ram 
prawnych w zakresie łączności;

Or. ro

Poprawka 116
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
środków służących rezerwowaniu i 
koordynowaniu na szczeblu UE 
wspólnych podzakresów częstotliwości 
dywidendy cyfrowej, gdy tylko analizy te 
zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego ściślejszej 
koordynacji na szczeblu Wspólnoty 
wykorzystania dywidendy cyfrowej 
zgodnie z planami dotyczącymi 
częstotliwości uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym, gdy tylko analizy te 
zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
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Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

Or. en

Poprawka 117
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
środków służących rezerwowaniu i 
koordynowaniu na szczeblu UE 
wspólnych podzakresów częstotliwości 
dywidendy cyfrowej, gdy tylko analizy te 
zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego ściślejszej 
koordynacji wykorzystania dywidendy 
cyfrowej na szczeblu Wspólnoty zgodnie z 
planami dotyczącymi częstotliwości 
uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym, gdy tylko analizy te 
zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

Or. en

Poprawka 118
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
środków służących rezerwowaniu i 
koordynowaniu na szczeblu UE 
wspólnych podzakresów częstotliwości

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
zakończonych analiz, po konsultacjach z 
zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
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dywidendy cyfrowej, gdy tylko analizy te 
zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej z myślą o lepszej koordynacji, na 
szczeblu wspólnotowym, wykorzystania 
dywidendy cyfrowej;

Or. fr

Poprawka 119
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
środków służących rezerwowaniu i 
koordynowaniu na szczeblu UE 
wspólnych podzakresów częstotliwości 
dywidendy cyfrowej, gdy tylko analizy te 
zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
niewiążących środków służących 
harmonizacji i koordynacji na szczeblu 
UE wspólnych podzakresów częstotliwości 
dywidendy cyfrowej, gdy tylko analizy te 
zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

Or. en

Poprawka 120
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
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wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
środków służących rezerwowaniu i 
koordynowaniu na szczeblu UE wspólnych 
podzakresów częstotliwości dywidendy 
cyfrowej, gdy tylko analizy te zostaną 
zakończone oraz po konsultacjach z 
zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
wiążących środków służących 
rezerwowaniu i koordynowaniu na 
szczeblu UE wspólnych podzakresów 
częstotliwości dywidendy cyfrowej, gdy 
tylko analizy te zostaną zakończone oraz 
po konsultacjach z zespołem ds. polityki 
widma radiowego i Europejską 
Konferencją Administracji Poczty i 
Telekomunikacji, a także przy należytym 
uwzględnieniu specyfiki krajowej; 
podkreśla, że na początek jeden podzakres 
dla przenośnych usług szerokopasmowych 
należy zaplanować dla zakresu 790-862 
MHz;

Or. en

Poprawka 121
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
środków służących rezerwowaniu i 
koordynowaniu na szczeblu UE wspólnych 
podzakresów częstotliwości dywidendy 
cyfrowej, gdy tylko analizy te zostaną 
zakończone oraz po konsultacjach z 
zespołem ds. polityki widma radiowego i 
Europejską Konferencją Administracji 
Poczty i Telekomunikacji, a także przy 
należytym uwzględnieniu specyfiki 
krajowej;

19. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosku legislacyjnego w celu przyjęcia 
środków służących rezerwowaniu i 
koordynowaniu na szczeblu UE wspólnych 
podzakresów częstotliwości dywidendy 
cyfrowej, nadających się do celów 
przenośnych usług szerokopasmowych,
gdy tylko analizy te zostaną zakończone 
oraz po konsultacjach z zespołem 
wysokiego szczebla ds. polityki widma 
radiowego (RSPG) i Europejską 
Konferencją Administracji Poczty i 
Telekomunikacji, a także przy należytym 
uwzględnieniu specyfiki krajowej;
pierwszy podzakres należy zaplanować dla 
zakresu 790-862 MHz, który powinien 
zostać rozszerzony, jak tylko zostaną 
zwolnione dalsze częstotliwości celem 
osiągnięcia długoterminowego celu, jakim 
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jest równy podział widma pomiędzy 
radiofonię i przenośne usługi 
szerokopasmowe;

Or. de

Poprawka 122
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że tworzenie klastrów w 
ramach pasma UHF powinno opierać się 
na podejściu oddolnym, odpowiadającym 
warunkom na rynkach krajowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu harmonizacji 
na szczeblu wspólnotowym w sytuacjach, 
gdy prowadzi to do wyraźnej wartości 
dodanej;

Or. en

Poprawka 123
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zwraca się do Komisji o dążenie do 
współpracy z krajami sąsiadującymi z 27 
państwami członkowskimi UE, tak aby 
przyjmowały one podobne schematy 
częstotliwości lub koordynowały 
przyznawanie częstotliwości z UE w celu 
uniknięcia zakłóceń w działaniu urządzeń
telekomunikacyjnych;

Or. el
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