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Amendamentul 1
Dragoș Florin David

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât, ca urmare a eficienței 
superioare a transmisiilor digitale, trecerea 
de la televiziunea analogică la cea digitală 
terestră până la sfârșitul lui 2012 va elibera 
o gamă de frecvențe fără precedent în 
Uniunea Europeană, oferind, astfel, 
posibilitatea de a realoca spectrul, 
prezentând noi posibilități pentru creșterea 
pieței;

(A) întrucât, ca urmare a eficienței 
superioare a transmisiilor digitale, trecerea 
de la televiziunea analogică la cea digitală 
terestră până la sfârșitul lui 2012 va elibera 
o gamă de frecvențe fără precedent în 
Uniunea Europeană, oferind, astfel, 
posibilitatea de a realoca spectrul, 
prezentând noi posibilități pentru creșterea 
pieței și pentru creșterea calității 
serviciilor oferite consumatorilor;

Or. ro

Amendamentul 2
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât, ca urmare a eficienței 
superioare a transmisiilor digitale, trecerea 
de la televiziunea analogică la cea digitală 
terestră până la sfârșitul lui 2012 va elibera
o gamă de frecvențe fără precedent în 
Uniunea Europeană, oferind, astfel, 
posibilitatea de a realoca spectrul, 
prezentând noi posibilități pentru creșterea 
pieței;

(A) întrucât, ca urmare a eficienței 
superioare a transmisiilor digitale, se 
așteaptă ca trecerea de la televiziunea 
analogică la cea digitală terestră până la 
sfârșitul lui 2012 să elibereze o gamă 
semnificativă de frecvențe în Uniunea 
Europeană, oferind, astfel, posibilitatea de 
a realoca spectrul, prezentând noi 
posibilități pentru creșterea pieței;

Or. fr
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Amendamentul 3
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât, ca urmare a eficienței 
superioare a transmisiilor digitale, trecerea 
de la televiziunea analogică la cea digitală 
terestră până la sfârșitul lui 2012 va elibera
o gamă de frecvențe fără precedent în 
Uniunea Europeană, oferind, astfel, 
posibilitatea de a realoca spectrul, 
prezentând noi posibilități pentru creșterea 
pieței;

(A) întrucât, ca urmare a eficienței 
superioare a transmisiilor digitale, se 
așteaptă ca trecerea de la televiziunea 
analogică la cea digitală terestră până la 
sfârșitul lui 2012 să elibereze o gamă 
semnificativă de frecvențe în Uniunea 
Europeană, oferind, astfel, posibilitatea de 
a realoca spectrul, prezentând noi 
posibilități pentru creșterea pieței;

Or. en

Amendamentul 4
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât, ca urmare a eficienței 
superioare a transmisiilor digitale, trecerea 
de la televiziunea analogică la cea digitală 
terestră până la sfârșitul lui 2012 va elibera
o gamă de frecvențe fără precedent în 
Uniunea Europeană, oferind, astfel, 
posibilitatea de a realoca spectrul, 
prezentând noi posibilități pentru creșterea 
pieței;

(A) întrucât, ca urmare a eficienței 
superioare a transmisiilor digitale, se 
așteaptă ca trecerea de la televiziunea 
analogică la cea digitală terestră până la 
sfârșitul lui 2012 să elibereze o gamă 
semnificativă de frecvențe în Uniunea 
Europeană, oferind, astfel, posibilitatea de 
a realoca spectrul, prezentând noi 
posibilități pentru creșterea pieței;

Or. en
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Amendamentul 5
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Recital A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât, ca urmare a eficienței 
superioare a transmisiilor digitale, trecerea 
de la televiziunea analogică la cea digitală 
terestră până la sfârșitul lui 2012 va elibera 
o gamă de frecvențe fără precedent în 
Uniunea Europeană, oferind, astfel, 
posibilitatea de a realoca spectrul, 
prezentând noi posibilități pentru creșterea 
pieței;

(A) întrucât, ca urmare a eficienței 
superioare a transmisiilor digitale, trecerea 
de la televiziunea analogică la cea digitală 
terestră până la sfârșitul lui 2012 va elibera 
o gamă semnificativă de frecvențe în 
Uniunea Europeană, oferind, astfel, 
posibilitatea de a realoca spectrul, 
prezentând noi posibilități pentru creșterea 
pieței;

Or. ro

Amendamentul 6
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Aa) întrucât se pot obține beneficii 
maxime ale utilizării spectrului de 
frecvențe radio prin măsuri coordonate la 
nivel european pentru a asigura o 
utilizare optimă în ceea ce privește 
eficiența;

Or. en

Amendamentul 7
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Aa) întrucât se pot obține beneficii 
maxime ale utilizării spectrului de 
frecvențe radio prin măsuri coordonate la 
nivel european pentru a asigura o 
utilizare optimă atât din punct de vedere 
social, cât și economic;

Or. en

Amendamentul 8
Atanas Paparizov

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Aa) întrucât se pot obține beneficii 
maxime ale utilizării spectrului de 
frecvențe radio prin măsuri coordonate la 
nivel european pentru a asigura o 
utilizare optimă atât din punct de vedere 
social, cât și economic;

Or. en

Amendamentul 9
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Aa) întrucât se pot obține beneficii 
maxime ale utilizării spectrului de 
frecvențe radio prin măsuri coordonate la 
nivel european pentru a asigura o 
utilizare optimă atât din punct de vedere 
social, cât și economic;
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Or. en

Amendamentul 10
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C) întrucât gradul mare de ocupare a 
spectrului a constituit un obstacol în calea 
dezvoltării unor servicii noi, iar utilizarea 
sa eficientă este de importanță crucială 
pentru a asigura accesul la spectru pentru 
diversele părți interesate care doresc să 
ofere servicii;

(C) întrucât spectrul este atât o resursă 
naturală limitată, cât și un bun public, iar 
utilizarea sa eficientă este de importanță 
crucială pentru a asigura accesul la spectru 
pentru diversele părți interesate care doresc 
să ofere servicii;

Or. fr

Amendamentul 11
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C) întrucât gradul mare de ocupare a 
spectrului a constituit un obstacol în calea 
dezvoltării unor servicii noi, iar utilizarea 
sa eficientă este de importanță crucială 
pentru a asigura accesul la spectru pentru 
diversele părți interesate care doresc să 
ofere servicii;

(C) întrucât spectrul rămâne o resursă 
limitată, iar utilizarea sa eficientă este de 
importanță crucială pentru a asigura 
accesul la spectru pentru diversele părți 
interesate care doresc să ofere servicii;

Or. ro
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Amendamentul 12
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Recital C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C) întrucât gradul mare de ocupare a 
spectrului a constituit un obstacol în calea 
dezvoltării unor servicii noi, iar utilizarea 
sa eficientă este de importanță crucială 
pentru a asigura accesul la spectru pentru 
diversele părți interesate care doresc să 
ofere servicii;

(C) întrucât spectrul rămâne o resursă 
naturală limitată, iar utilizarea sa eficientă 
este de importanță crucială pentru a asigura 
accesul la spectru pentru diversele părți 
interesate care doresc să ofere servicii;

Or. en

Amendamentul 13
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C) întrucât gradul mare de ocupare a 
spectrului a constituit un obstacol în calea 
dezvoltării unor servicii noi, iar utilizarea 
sa eficientă este de importanță crucială 
pentru a asigura accesul la spectru pentru 
diversele părți interesate care doresc să 
ofere servicii;

(C) întrucât spectrul rămâne o resursă 
naturală limitată, iar utilizarea sa eficientă 
este de importanță crucială pentru a asigura 
accesul la spectru pentru diversele părți 
interesate care doresc să ofere servicii;

Or. en

Amendamentul 14
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca) întrucât operatorii de radiodifuziune 
au demonstrat bună credință în ceea ce 
privește utilizarea eficientă a spectrului 
prin promovarea trecerii la difuziunea 
digitală, cu investiții majore în tehnologia 
și oferirea de canale radio și de 
televiziune digitale;

Or. en

Amendamentul 15
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca) întrucât operatorii de radiodifuziune 
și-au respectat angajamentele  în ceea ce 
privește utilizarea eficientă a spectrului 
prin promovarea trecerii la difuziunea 
digitală, cu investiții majore în tehnologia 
și oferirea de canale radio și de 
televiziune digitale;

Or. en

Amendamentul 16
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca) întrucât operatorii de radiodifuziune 
și-au respectat angajamentele  în ceea ce 
privește utilizarea eficientă a spectrului 
prin promovarea trecerii la difuziunea 
digitală, cu investiții majore în tehnologia 
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și oferirea de canale radio și de 
televiziune digitale;

Or. en

Amendamentul 17
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D) întrucât utilizarea eficientă a spectrului 
contribuie, de asemenea, la atingerea 
obiectivelor culturale ale politicilor UE și 
ar trebui să sprijine diversitatea culturală și 
lingvistică, precum și pluralismul media;

(D) întrucât utilizarea eficientă a spectrului 
contribuie, de asemenea, la atingerea 
obiectivelor culturale ale politicilor UE, iar 
dividendul digital ar trebui să sprijine, pe 
lângă serviciile legate de societatea 
informațională și cele de telefonie mobile, 
și diversitatea culturală a conținutului 
audiovizual, multilingvismul, precum și 
pluralismul media;

Or. es

Amendamentul 18
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ea) întrucât Comunicarea Comisiei 
COM(2007)0700 intitulată „Să 
beneficiem pe deplin de dividendul digital 
în Europa: o abordare comună a utilizării 
spectrului de frecvențe eliberat prin 
trecerea la tehnologia digitală” este parte 
integrantă a pachetului pentru 
comunicații electronice, adoptat de 
Comisie în noiembrie 2007, privind 
reforma cadrului de reglementare în 
domeniul comunicațiilor;
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Or. ro

Amendamentul 19
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ea) întrucât, în Europa, (re)alocarea 
frecvențelor de difuzare operatorilor de 
radiodifuziune digitală este în curs de 
desfășurare în multe state membre, aceste 
frecvențe fiind, prin urmare, alocate și 
deci blocate pentru mulți ani;

Or. en

Amendamentul 20
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ea) întrucât neutralitatea tehnologică 
este fundamentală pentru promovarea 
interoperabilității și asigurarea unei 
politici mai flexibile și mai transparente 
de trecere la tehnologia digitală pentru 
respectarea interesului public;

Or. en

Amendamentul 21
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ea) întrucât Consiliul a invitat statele 
membre să realizeze, în măsura 
posibilului, trecerea la tehnologia digitală 
înainte de 2012;

Or. fr

Amendamentul 22
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Eb) întrucât toate statele membre și-au 
publicat propunerile privind trecerea la 
tehnologia digitală;

Or. fr

Amendamentul 23
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște importanța inițiativei i2010 
ca parte a noii Strategii de la Lisabona și 
subliniază importanța accesului eficient la 
spectru și a utilizării eficiente a acestuia 
pentru atingerea obiectivelor de la 
Lisabona;

1. recunoaște importanța inițiativei i2010 
ca parte a noii Strategii de la Lisabona și 
subliniază importanța accesului eficient la 
spectru și a utilizării eficiente a acestuia 
pentru atingerea obiectivelor de la 
Lisabona; subliniază, în acest context, 
necesitatea accesului la servicii în bandă 
largă concepute pentru a depăși 
„decalajul digital”;

Or. en
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Amendamentul 24
Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă accesul inegal al cetățenilor 
europeni la servicii digitale, în special în 
domeniul radiodifuziunii; remarcă faptul 
că mai ales regiunile rurale și cele 
periferice sunt defavorizate (în termeni de 
disponibilitate, varietate și calitate) în 
ceea ce privește accesul la servicii 
digitale; îndeamnă statele membre și 
autoritățile regionale să depună toate 
eforturile pentru a garanta că trecerea la 
tehnologia digitală este efectuată în mod 
rapid și echitabil pentru toți cetățenii lor;

Or. en

Amendamentul 25
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. observă că este esențial, pentru 
competitivitatea Europei pe plan 
internațional, ca aceasta să devină lider în 
dezvoltarea tehnologiilor de bandă largă 
și internet și subliniază importanța 
deosebită a dezvoltării unor platforme 
digitale interactive și a furnizării unor 
servicii noi, precum serviciile electronice 
de comerț, medicale, de învățământ și 
administrative;

Or. en
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Amendamentul 26
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă insistent statele membre să 
cadă de acord asupra unui calendar 
comun și să elibereze dividendele lor 
digitale de îndată ce este posibil, permițând 
cetățenilor europeni să beneficieze de 
dezvoltarea unor servicii noi, inovatoare și 
competitive;

2. îndeamnă insistent statele membre să 
elibereze dividendele lor digitale de îndată 
ce este posibil, permițând cetățenilor 
europeni să beneficieze de dezvoltarea 
unor servicii noi, inovatoare și competitive;

Or. en

Amendamentul 27
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă insistent statele membre să 
cadă de acord asupra unui calendar comun 
și să elibereze dividendele lor digitale de 
îndată ce este posibil, permițând
cetățenilor europeni să beneficieze de 
dezvoltarea unor servicii noi, inovatoare și 
competitive;

2. îndeamnă insistent statele membre să 
cadă de acord asupra unui calendar comun 
și să elibereze dividendele lor digitale de 
îndată ce este posibil, având în vedere 
diferitele decizii specifice adoptate 
anterior de statele membre, ceea ce 
permite cetățenilor europeni să beneficieze 
de dezvoltarea unor servicii noi, inovatoare 
și competitive;

Or. es

Amendamentul 28
Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă insistent statele membre să 
cadă de acord asupra unui calendar comun 
și să elibereze dividendele lor digitale de 
îndată ce este posibil, permițând cetățenilor 
europeni să beneficieze de dezvoltarea 
unor servicii noi, inovatoare și competitive;

2. îndeamnă insistent statele membre să 
cadă de acord asupra unui calendar care să 
țină seama de diferitele capacități ale 
statelor membre și să elibereze dividendele 
lor digitale de îndată ce este posibil, 
permițând cetățenilor europeni să 
beneficieze de dezvoltarea unor servicii 
noi, inovatoare și competitive;

Or. el

Amendamentul 29
Dragoș Florin David

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă insistent statele membre să 
cadă de acord asupra unui calendar comun 
și să elibereze dividendele lor digitale de 
îndată ce este posibil, permițând cetățenilor 
europeni să beneficieze de dezvoltarea 
unor servicii noi, inovatoare și competitive;

2. îndeamnă insistent statele membre să 
cadă de acord asupra unui calendar comun 
și să elibereze dividendele lor digitale de 
îndată ce este posibil, permițând cetățenilor 
europeni să beneficieze de dezvoltarea 
unor servicii noi, inovatoare, eficiente și 
competitive;

Or. ro

Amendamentul 30
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că dividendele digitale 
eliberează un spectru suficient pentru ca 
difuzorii să-și dezvolte și extindă 
considerabil serviciile și să țină seama, în 

3. consideră că dividendele digitale ar 
trebui să ofere difuzorilor posibilitatea să-
și dezvolte și extindă considerabil serviciile 
și să țină seama, în același timp, de alte 
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același timp, de alte aplicații potențiale 
sociale, culturale și economice, cum ar fi 
aplicații în bandă largă concepute pentru a 
depăși așa-numitul „decalaj digital”;

aplicații potențiale sociale, culturale și 
economice, cum ar fi aplicații în bandă 
largă concepute pentru a depăși așa-
numitul „decalaj digital”;

Or. en

Amendamentul 31
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că dividendele digitale 
eliberează un spectru suficient pentru ca 
difuzorii să-și dezvolte și extindă 
considerabil serviciile și să țină seama, în 
același timp, de alte aplicații potențiale 
sociale, culturale și economice, cum ar fi 
aplicații în bandă largă concepute pentru a 
depăși așa-numitul „decalaj digital”;

3. consideră că dividendele digitale 
eliberează un spectru suficient, oferind 
difuzorilor posibilitatea să-și dezvolte și 
extindă considerabil serviciile și să țină 
seama, în același timp, de alte aplicații 
potențiale sociale, culturale și economice, 
cum ar fi aplicații în bandă largă concepute 
pentru a depăși așa-numitul „decalaj 
digital”, în conformitate cu obiectivele de 
interes public;

Or. fr

Amendamentul 32
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că dividendele digitale 
eliberează un spectru suficient pentru ca 
difuzorii să-și dezvolte și extindă 
considerabil serviciile și să țină seama, în 
același timp, de alte aplicații potențiale 
sociale, culturale și economice, cum ar fi 
aplicații în bandă largă concepute pentru a 

3. consideră că dividendele digitale ar 
trebui să ofere o oportunitate și pentru ca 
difuzorii să-și dezvolte și extindă
considerabil serviciile și să țină seama, în 
același timp, de alte aplicații potențiale 
sociale, culturale și economice, cum ar fi 
aplicații în bandă largă concepute pentru a 
depăși așa-numitul „decalaj digital”;
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depăși așa-numitul „decalaj digital”; consideră că Statele Membre ar trebui să 
se asigure că zonele rurale, în care 
„decalajul digital” este mai evident, vor 
beneficia mai mult și cu prioritate de 
oportunitățile oferite de dividendul 
digital;

Or. ro

Amendamentul 33
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că dividendele digitale 
eliberează un spectru suficient pentru ca 
difuzorii să-și dezvolte și extindă 
considerabil serviciile și să țină seama, în 
același timp, de alte aplicații potențiale 
sociale, culturale și economice, cum ar fi 
aplicații în bandă largă concepute pentru a 
depăși așa-numitul „decalaj digital”;

3. consideră că dividendele digitale 
eliberează un spectru suficient pentru ca 
difuzorii să-și dezvolte și extindă 
considerabil serviciile și să țină seama, în 
același timp, de alte aplicații potențiale 
sociale, culturale și economice, cum ar fi 
aplicații în bandă largă concepute pentru a 
depăși așa-numitul „decalaj digital”, fără a 
permite existența unor obstacole în calea 
interoperabilității, nici acapararea pieței 
de către un producător;

Or. en

Amendamentul 34
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că dividendele digitale 
eliberează un spectru suficient pentru ca 
difuzorii să-și dezvolte și extindă 
considerabil serviciile și să țină seama, în 
același timp, de alte aplicații potențiale 

3. consideră că dividendele digitale 
eliberează un spectru suficient pentru ca 
difuzorii să-și dezvolte și extindă 
considerabil serviciile și să țină seama, în 
același timp, de alte aplicații potențiale 
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sociale, culturale și economice, cum ar fi 
aplicații în bandă largă concepute pentru a 
depăși așa-numitul „decalaj digital”;

sociale, culturale și economice, cum ar fi 
noi tehnologii și servicii de acces în bandă 
largă, concepute pentru a depăși așa-
numitul „decalaj digital”;

Or. en

Amendamentul 35
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că dividendele digitale 
eliberează un spectru suficient pentru ca 
difuzorii să-și dezvolte și extindă 
considerabil serviciile și să țină seama, în 
același timp, de alte aplicații potențiale 
sociale, culturale și economice, cum ar fi 
aplicații în bandă largă concepute pentru a 
depăși așa-numitul „decalaj digital”;

3. consideră că dividendele digitale 
eliberează un spectru suficient pentru ca 
difuzorii să-și dezvolte și extindă 
considerabil serviciile și să țină seama, în 
același timp, de alte aplicații potențiale 
sociale, culturale și economice, cum ar fi 
aplicații mobile în bandă largă concepute 
pentru a depăși așa-numitul „decalaj 
digital”;

Or. de

Amendamentul 36
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. evidențiază, în ceea ce privește 
gestionarea spectrului, principiile 
generale de neutralitate a tehnologiei și a 
serviciilor în scopul de a promova 
concurența; subliniază faptul că spectrul 
de frecvențe ar trebui gestionat într-un 
mod flexibil și transparent, care să 
faciliteze diversitatea culturală și 
lingvistică, libertatea de expresie și 



AM\726895RO.doc 19/60 PE407.732v01-00

RO

pluralismul mijloacelor de informare și 
care să țină seama de nevoile tehnice, 
sociale, culturale și politice ale tuturor 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 37
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă insistent statele membre să 
intensifice măsurile pentru a permite 
utilizatorilor cu handicap, a celor în 
vârstă și a celor cu nevoi sociale speciale 
să profite cât mai mult de beneficiile 
oferite de dividendul digital;

Or. pl

Amendamentul 38
Mary Honeyball

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că „decalajul 
digital” nu este doar o problemă pentru 
mediul rural; evidențiază dificultatea de a 
dota unele clădiri înalte mai vechi cu 
infrastructura necesară noilor rețele; 
atrage atenția asupra beneficiilor pe care 
le poate aduce spectrul în depășirea 
„decalajului digital” atât în zone urbane, 
cât și rurale;

Or. en
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Amendamentul 39
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că dividendul digital 
deschide o gamă semnificativă de 
frecvențe, care ar putea fi folosită în 
special pentru a îmbunătăți furnizarea de 
servicii fără fir în bandă largă în zonele 
rurale și în regiunile îndepărtate;

Or. de

Amendamentul 40
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază beneficiile potențiale care pot 
fi obținute de pe urma folosirii coordonate 
a spectrului în cadrul UE în contextul 
economiilor de scară, precum și necesitatea 
de a utiliza cu un maxim de eficiență 
dividendul digital pentru a evita 
fragmentarea, care ar duce la o utilizare 
sub nivelul optim a acestei resurse rare;

4. subliniază beneficiile potențiale care pot 
fi obținute de pe urma abordării 
coordonate a folosirii spectrului în cadrul 
UE în contextul economiilor de scară, 
precum și necesitatea de a utiliza cu un 
maxim de eficiență dividendul digital 
pentru a evita fragmentarea, care ar duce la 
o utilizare sub nivelul optim a acestei 
resurse rare;

Or. en

Amendamentul 41
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază beneficiile potențiale care pot 
fi obținute de pe urma folosirii coordonate 
a spectrului în cadrul UE în contextul 
economiilor de scară, precum și necesitatea 
de a utiliza cu un maxim de eficiență 
dividendul digital pentru a evita 
fragmentarea, care ar duce la o utilizare 
sub nivelul optim a acestei resurse rare;

4. subliniază beneficiile potențiale care pot 
fi obținute de pe urma folosirii coordonate 
a spectrului în cadrul UE în contextul 
economiilor de scară, precum și necesitatea 
de a utiliza cu un maxim de eficiență 
dividendul digital pentru a evita 
fragmentarea, care ar duce la o utilizare 
sub nivelul optim a acestei resurse rare;
consideră că, deși o mai bună coordonare 
și o mai mare flexibilitate sunt necesare 
pentru o exploatare eficientă a spectrului, 
Comisia și Statele Membre ar trebui să 
asigure echilibrul corespunzător între 
flexibilitate și gradul de armonizare în 
scopul de a maximiza valoarea utilizării 
dividendului digital;

Or. ro

Amendamentul 42
Dragoș Florin David

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază beneficiile potențiale care pot 
fi obținute de pe urma folosirii coordonate 
a spectrului în cadrul UE în contextul 
economiilor de scară, precum și necesitatea 
de a utiliza cu un maxim de eficiență 
dividendul digital pentru a evita 
fragmentarea, care ar duce la o utilizare 
sub nivelul optim a acestei resurse rare;

4. subliniază beneficiile potențiale care pot 
fi obținute de pe urma folosirii coordonate 
a spectrului în cadrul UE în contextul 
economiilor de scară, precum și necesitatea 
de a utiliza cu un maxim de eficiență 
dividendul digital pentru a evita 
fragmentarea, care ar duce la o utilizare 
sub nivelul optim a acestei resurse rare și 
faptul că acest beneficiu potențial este 
deosebit de important pentru serviciile 
mobile;

Or. en
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Amendamentul 43
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază beneficiile potențiale care pot 
fi obținute de pe urma folosirii coordonate 
a spectrului în cadrul UE în contextul 
economiilor de scară, precum și necesitatea 
de a utiliza cu un maxim de eficiență 
dividendul digital pentru a evita 
fragmentarea, care ar duce la o utilizare 
sub nivelul optim a acestei resurse rare;

4. subliniază beneficiile potențiale care pot 
fi obținute de pe urma folosirii coordonate 
a spectrului în cadrul UE în contextul 
economiilor de scară, precum și necesitatea 
de a utiliza cu un maxim de eficiență 
dividendul digital pentru a evita 
fragmentarea, care ar duce la o utilizare 
sub nivelul optim a acestei resurse rare și 
faptul că acest beneficiu potențial este 
deosebit de important pentru serviciile 
mobile;

Or. en

Amendamentul 44
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază beneficiile potențiale care pot 
fi obținute de pe urma folosirii coordonate 
a spectrului în cadrul UE în contextul 
economiilor de scară, precum și necesitatea 
de a utiliza cu un maxim de eficiență 
dividendul digital pentru a evita 
fragmentarea, care ar duce la o utilizare 
sub nivelul optim a acestei resurse rare;

4. subliniază beneficiile potențiale care pot 
fi obținute de pe urma folosirii coordonate 
a spectrului în cadrul UE în contextul 
economiilor de scară, precum și necesitatea 
de a utiliza cu un maxim de eficiență 
dividendul digital pentru a evita 
fragmentarea, care ar duce la o utilizare 
sub nivelul optim a acestei resurse rare și 
ar pune în pericol dezvoltarea serviciilor 
mobile în bandă largă;

Or. de
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Amendamentul 45
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută eforturile depuse de unele state 
membre în trecerea la difuziunea digitală 
și/sau în evaluarea dividendului lor 
digital; invită statele membre să elibereze 
dividendul lor digital fără întârziere 
pentru a permite Europei să beneficieze 
de niște servicii noi, inovatoare și 
competitive;

Or. en

Amendamentul 46
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că principiul director 
principal pentru alocarea dividendului 
digital ar trebui să constea în asigurarea 
celei mai bune valori sociale, culturale și 
economice, concretizate într-o ofertă 
îmbunătățită și mai bine reprezentată 
geografic de servicii și de conținut digital 
către cetățeni, și nu doar din maximizarea 
veniturilor publice;

5. subliniază că principiul director 
principal pentru alocarea dividendului 
digital ar trebui să constea în asigurarea 
celei mai bune valori sociale, culturale și 
economice, concretizate într-o ofertă 
îmbunătățită și mai bine reprezentată 
geografic de servicii și de conținut digital 
către cetățeni;

Or. en

Amendamentul 47
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că principiul director 
principal pentru alocarea dividendului 
digital ar trebui să constea în asigurarea 
celei mai bune valori sociale, culturale și 
economice, concretizate într-o ofertă 
îmbunătățită și mai bine reprezentată 
geografic de servicii și de conținut digital 
către cetățeni, și nu doar din maximizarea 
veniturilor publice;

5. subliniază că principiul director 
principal pentru alocarea dividendului 
digital ar trebui să constea în asigurarea 
celei mai bune valori sociale, culturale și 
economice, concretizate într-o ofertă 
îmbunătățită și mai bine reprezentată 
geografic de servicii și de conținut digital 
către cetățeni;

Or. en

Amendamentul 48
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că principiul director 
principal pentru alocarea dividendului 
digital ar trebui să constea în asigurarea 
celei mai bune valori sociale, culturale și 
economice, concretizate într-o ofertă 
îmbunătățită și mai bine reprezentată 
geografic de servicii și de conținut digital 
către cetățeni, și nu doar din maximizarea 
veniturilor publice;

5. subliniază că principiul director 
principal pentru alocarea dividendului 
digital ar trebui să constea în slujirea 
interesului general prin asigurarea celei 
mai bune valori sociale, culturale și 
economice, concretizate într-o ofertă 
îmbunătățită și mai bine reprezentată 
geografic de servicii și de conținut digital 
către cetățeni, și nu doar din maximizarea 
veniturilor publice;

Or. ro

Amendamentul 49
Atanas Paparizov

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. confirmă valoarea socială a serviciilor 
de siguranță publică și necesitatea de a 
include sprijinul pentru cerințele lor 
operaționale în cadrul acordurilor privind 
spectrul care decurg din reorganizarea 
benzii de frecvențe UHT ca urmare a 
abandonării serviciilor analogice;

Or. en

Amendamentul 50
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită o cooperare strânsă între 
statele membre pentru a crea o piață 
internă a comunicațiilor electronice 
performantă, deschisă și competitivă care 
să permită utilizarea unor noi tehnologii 
de rețea;

Or. en

Amendamentul 51
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. confirmă valoarea socială a serviciilor 
de siguranță publică și necesitatea de a 
include sprijinul pentru cerințele lor 
operaționale în cadrul acordurilor privind 
spectrul care decurg din reorganizarea 
benzii de frecvențe UHT ca urmare a 
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abandonării serviciilor analogice;

Or. en

Amendamentul 52
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază contribuția pe care dividendul 
digital o poate avea la furnizarea către 
cetățeni de servicii sociale îmbunătățite, în 
special către cei care trăiesc în zone 
defavorizate sau izolate, cum ar fi e-
guvernare, e-sănătate și e-educație;

7. subliniază contribuția pe care dividendul 
digital o poate avea la furnizarea către 
cetățeni de servicii sociale îmbunătățite, 
cum ar fi e-guvernare, e-sănătate, e-
formare profesională și e-educație, în 
special către cei care trăiesc în zone 
defavorizate sau izolate, cum ar fi zonele 
rurale și cele mai puțin dezvoltate și 
insulele;

Or. fr

Amendamentul 53
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază contribuția pe care dividendul 
digital o poate avea la furnizarea către 
cetățeni de servicii sociale îmbunătățite, în 
special către cei care trăiesc în zone 
defavorizate sau izolate, cum ar fi e-
guvernare, e-sănătate și e-educație;

7. subliniază contribuția pe care dividendul 
digital o poate avea la furnizarea către 
cetățeni de servicii sociale îmbunătățite și 
interoperabile, în special către cei care 
trăiesc în zone defavorizate sau izolate, 
cum ar fi e-guvernare, e-sănătate și e-
educație;

Or. en
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Amendamentul 54
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că principala 
prioritate a politicii privind obținerea de 
beneficii maxime din exploatarea 
dividendului digital în Europa este de a 
garanta că drepturile consumatorilor sunt 
respectate pe deplin, permițându-le în 
același timp acestora să beneficieze de o 
gamă largă de servicii de înaltă calitate, 
ținând seama de necesitatea de a utiliza 
eficient spectrul de frecvențe eliberat prin 
trecerea la tehnologia digitală;

Or. fr

Amendamentul 55
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că dividendul digital 
reprezintă, de asemenea, un instrument 
important pentru politicile audiovizuale și 
de mass-media care ar putea promova și 
proteja în mod eficient libertatea de 
expresie și pluralismul cultural și al mass-
mediei;

8. subliniază că dividendul digital 
reprezintă, de asemenea, un instrument 
important pentru politicile audiovizuale și 
de mass-media, care ar trebui folosit în 
mod eficient pentru a promova și proteja 
libertatea de expresie și pentru a îndeplini 
obiective privind politicile din domeniul 
cultural și mass-media, cum ar fi 
diversitatea culturală și lingvistică, 
precum și pluralismul mass-mediei;

Or. en
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Amendamentul 56
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că dividendul digital 
reprezintă, de asemenea, un instrument 
important pentru politicile audiovizuale și 
de mass-media care ar putea promova și 
proteja în mod eficient libertatea de 
expresie și pluralismul cultural și al mass-
mediei;

8. subliniază că dividendul digital 
reprezintă, de asemenea, un instrument 
important pentru politicile audiovizuale și 
de mass-media care ar trebui să fie utilizat 
în mod eficient pentru a promova și 
proteja libertatea de expresie și pluralismul 
cultural și al mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 57
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că dividendul digital 
reprezintă, de asemenea, un instrument 
important pentru politicile audiovizuale și 
de mass-media care ar putea promova și 
proteja în mod eficient libertatea de 
expresie și pluralismul cultural și al mass-
mediei;

8. subliniază că dividendul digital 
reprezintă, de asemenea, un instrument 
important pentru politicile audiovizuale și 
de mass-media care ar trebui să fie utilizat 
și pentru a promova și proteja în mod 
eficient libertatea de expresie și pluralismul 
cultural și al mass-mediei;

Or. ro

Amendamentul 58
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să țină 9. încurajează statele membre să țină 
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seama de oportunitatea oferită de faptul de 
a permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit;

seama de oportunitatea oferită de faptul de 
a permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit și, prin urmare, să 
îmbunătățească eficiența utilizării 
spectrului de frecvențe ale grupurilor-
radio prin concentrarea acestor utilizări 
fără licență către frecvențele neutilizate 
(„spații albe”) în afara zonelor limitate 
geografic care beneficiază de servicii 
digitale de radio;

Or. de

Amendamentul 59
Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să țină seama 
de oportunitatea oferită de faptul de a 
permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit;

9. încurajează statele membre să țină seama 
de oportunitatea oferită de faptul de a 
permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit și, mai ales, să 
analizeze dacă și în ce mod accesul fără 
licență poate fi reconciliat cu promovarea 
inovării fără a duce la denaturarea 
concurenței sau la un grad prea mare de 
ocupare a spectrului;

Or. el

Amendamentul 60
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să țină seama 
de oportunitatea oferită de faptul de a 
permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit;

9. încurajează statele membre să țină seama 
de valoarea socială, culturală și 
economică oferită de faptul de a permite 
utilizatorilor fără licență posibilitatea de a 
accesa dividendul, în special 
întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit și să îmbunătățească 
eficiența globală a utilizării spectrului 
prin orientarea acestor utilizări fără 
licență către spectrul neutilizat din cadrul 
grupurilor de radiodifuziune („spații 
albe”);

Or. en

Amendamentul 61
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să țină seama 
de oportunitatea oferită de faptul de a 
permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit;

9. încurajează statele membre să țină seama 
de oportunitatea oferită de faptul de a 
permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit și să îmbunătățească 
eficiența globală a utilizării spectrului 
prin orientarea acestor utilizări fără 
licență către spectrul neutilizat din cadrul 
grupurilor de radiodifuziune („spații 
albe”);

Or. en
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Amendamentul 62
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să țină seama 
de oportunitatea oferită de faptul de a 
permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit;

9. încurajează statele membre să țină seama 
de oportunitatea oferită de faptul de a 
permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit, cu condiția ca 
aceștia să nu interfereze cu utilizatorii 
care dispun de licențe;

Or. en

Amendamentul 63
Dragoș Florin David

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să țină 
seama de oportunitatea oferită de faptul de 
a permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit;

9. încurajează statele membre să țină 
seama de valoarea socială, culturală și 
economică oferită de faptul de a permite 
utilizatorilor fără licență posibilitatea de a 
accesa dividendul, în special 
întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit;

Or. en

Amendamentul 64
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să țină 
seama de oportunitatea oferită de faptul de 
a permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit;

9. încurajează statele membre să ia în 
considerare oportunitatea oferită de faptul 
de a permite utilizatorilor fără licență 
posibilitatea de a accesa dividendul, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii și 
sectorului non-profit;

Or. ro

Amendamentul 65
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită statele membre să sprijine 
măsurile de cooperare consolidată între 
autoritățile de gestionare a spectrului 
pentru a lua în considerare domenii în 
care o alocare a spațiilor albe fără licență 
ale spectrului ar permite apariția unor 
tehnologii și servicii noi, în sprijinul 
inovării;

Or. en

Amendamentul 66
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. încurajează statele membre ca, în 
contextul alocării de spații albe, să aibă în 
vedere necesitatea acordării de acces liber 
la spectru, fără licență, furnizorilor de 
servicii educaționale și necomerciale, 
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precum și comunităților locale ce 
îndeplinesc servicii publice;

Or. en

Amendamentul 67
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că unul dintre elementele-
cheie în oferirea de acces la dividendul 
digital utilizatorilor fără licență îl 
reprezintă considerarea necesităților 
grupurilor sociale ce se confruntă cu 
excluderea, în special persoanele cu 
handicap și cele în vârstă, precum și 
utilizatorii cu nevoi sociale speciale;

Or. pl

Amendamentul 68
Mary Honeyball

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recunoaște beneficiile aduse de noile 
tehnologii, cum ar fi WiFi și Bluetooth, ce 
au apărut în banda de 2,4 GHz, bandă 
fără licență; recunoaște faptul că servicii 
diferite trebuie să beneficieze de frecvențe 
diferite; consideră că alocarea de mici 
spații fără licență din spectru, în alte 
frecvențe mai joase, ar putea stimula 
inovarea în noi servicii;

Or. en
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Amendamentul 69
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. încurajează statele membre să 
evalueze în detaliu valoarea economică și 
socială a lărgimilor de spectru ce urmează 
a fi eliberate în viitor, ca urmare a trecerii 
de la difuzarea analogică la cea digitală; 

Or. en

Amendamentul 70
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște contribuția Acordului UIT 
Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07) la reorganizarea benzii UHF;

11. recunoaște importanța Acordului UIT 
Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a planurilor 
naționale de alocare a frecvențelor, 
precum și a deciziilor Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07);

Or. en

Amendamentul 71
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște contribuția Acordului UIT 11. recunoaște importanța Acordului UIT 
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Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07) la reorganizarea benzii UHF;

Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a planurilor 
naționale de alocare a frecvențelor, 
precum și a deciziilor Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07);

Or. en

Amendamentul 72
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște contribuția Acordului UIT 
Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07) la reorganizarea benzii UHF;

11. recunoaște importanța Acordului UIT 
Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a planurilor 
naționale de alocare a frecvențelor 
precum și a deciziilor Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07);

Or. ro

Amendamentul 73
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște contribuția Acordului UIT 
Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07) la reorganizarea benzii UHF;

11. recunoaște contribuțiile Forumului 
ONU pentru guvernarea internetului și 
ale Acordului UIT Geneva-06 (Conferința 
regională privind radiocomunicațiile 2006)
și a Conferinței mondiale privind 
radiocomunicațiile 2007 (WRC-07) la 
reorganizarea benzii UHF;

Or. en
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Amendamentul 74
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște contribuția Acordului UIT 
Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07) la reorganizarea benzii UHF;

11. recunoaște contribuția Acordului UIT 
Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07) și a planurilor naționale de 
utilizare a spectrului la reorganizarea 
benzii UHF;

Or. de

Amendamentul 75
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște contribuția Acordului UIT 
Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07) la reorganizarea benzii UHF;

11. recunoaște importanța Acordului UIT 
Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a Conferinței 
mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07) la reorganizarea benzii UHF;

Or. fr

Amendamentul 76
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dezvolte, 
până la sfârșitul lui 2009, folosind o 
metodologie comună, strategii naționale 
pentru dividendul digital; îndeamnă 
insistent Comisia să asiste statele membre 
la dezvoltarea strategiilor naționale 
pentru dividendul digital și să promoveze 
cele mai bune practici la nivel comunitar;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 77
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dezvolte, până 
la sfârșitul lui 2009, folosind o 
metodologie comună, strategii naționale 
pentru dividendul digital; îndeamnă 
insistent Comisia să asiste statele membre 
la dezvoltarea strategiilor naționale pentru 
dividendul digital și să promoveze cele mai 
bune practici la nivel comunitar;

12. invită statele membre să dezvolte cât 
mai repede posibil, până cel mai târziu la 
mijlocul lui 2009, folosind o metodologie 
comună, strategii naționale pentru 
dividendul digital; îndeamnă insistent 
Comisia să asiste statele membre la 
dezvoltarea strategiilor naționale pentru 
dividendul digital și să promoveze cele mai 
bune practici la nivel comunitar prin 
stabilirea de termene-cheie pentru 
eliberarea și alocarea dividendului și prin 
prezentarea unei propuneri cadru privind 
utilizarea armonizată a dividendului, 
până la sfârșitul lui 2008;

Or. de

Amendamentul 78
Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că iminența trecerii la 
tehnologia digitală în anumite state 
membre și diferențele dintre planurile 
naționale de trecere la tehnologia digitală 
fac necesară o reacție la nivel comunitar 
care nu poate aștepta până la intrarea în 
vigoare a directivelor de reformă;

13. subliniază că iminența trecerii la 
tehnologia digitală în anumite state 
membre și diferențele dintre planurile 
naționale de trecere la tehnologia digitală 
fac necesară o reacție imediată la nivel 
comunitar care va facilita coordonarea la 
viteze variabile, însă spre realizarea de 
obiective comune;

Or. el

Amendamentul 79
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recunoaște dreptul statelor membre de a 
determina utilizarea dată dividendului 
digital, dar afirmă, de asemenea, că o 
abordare coordonată la nivel comunitar
este singura cale de a evita interferențele 
dăunătoare între statele membre și între 
statele membre și țările terțe;

14. recunoaște dreptul statelor membre de a 
determina utilizarea dată dividendului 
digital, dar afirmă, de asemenea, că o 
abordare coordonată este o cale potrivită 
de a evita interferențele dăunătoare între 
statele membre și între statele membre și 
țările terțe;

Or. en

Amendamentul 80
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recunoaște dreptul statelor membre de a 
determina utilizarea dată dividendului 
digital, dar afirmă, de asemenea, că o 
abordare coordonată la nivel comunitar 

14. recunoaște dreptul statelor membre de a 
determina utilizarea dată dividendului 
digital, dar afirmă, de asemenea, că o 
abordare graduală de coordonare la nivel 
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este singura cale de a evita interferențele 
dăunătoare între statele membre și între 
statele membre și țările terțe;

comunitar este calea potrivită de a evita 
interferențele dăunătoare între statele 
membre și între statele membre și țările 
terțe;

Or. ro

Amendamentul 81
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recunoaște dreptul statelor membre de a 
determina utilizarea dată dividendului 
digital, dar afirmă, de asemenea, că o 
abordare coordonată la nivel comunitar 
este singura cale de a evita interferențele 
dăunătoare între statele membre și între 
statele membre și țările terțe;

14. recunoaște dreptul statelor membre de a 
determina utilizarea dată dividendului 
digital, dar afirmă, de asemenea, că o 
abordare coordonată la nivel comunitar 
este o cale potrivită de a evita 
interferențele dăunătoare între statele 
membre și între statele membre și țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 82
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recunoaște dreptul statelor membre de a 
determina utilizarea dată dividendului 
digital, dar afirmă, de asemenea, că o 
abordare coordonată la nivel comunitar 
este singura cale de a evita interferențele 
dăunătoare între statele membre și între 
statele membre și țările terțe;

14. recunoaște dreptul statelor membre de a 
determina utilizarea dată dividendului 
digital, dar afirmă, de asemenea, că o 
abordare coordonată la nivel comunitar 
este o cale potrivită de a evita 
interferențele dăunătoare între statele 
membre și între statele membre și țările 
terțe;

Or. fr
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Amendamentul 83
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recunoaște dreptul statelor membre de a 
determina utilizarea dată dividendului 
digital, dar afirmă, de asemenea, că o 
abordare coordonată la nivel comunitar 
este singura cale de a evita interferențele 
dăunătoare între statele membre și între 
statele membre și țările terțe;

14. recunoaște dreptul statelor membre de a 
determina utilizarea dată dividendului 
digital, dar afirmă, de asemenea, că o 
abordare coordonată la nivel comunitar 
ameliorează în mod consistent valoarea 
dividendului și este singura cale de a evita 
interferențele dăunătoare între statele 
membre și între statele membre și țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 84
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită organismele de reglementare 
să se asigure că toate societățile ce 
beneficiază de licență și care 
intenționează să ofere servicii de 
radiodifuziune mobilă în partea 
superioară a benzii de 700 MHz 
garantează accesul la rețelele proprii, în 
vederea interconectării cu orice terți, cum 
ar fi ISP, în orice punct adecvat din 
rețeaua fără fir;

Or. en
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Amendamentul 85
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină o abordare comună și 
echilibrată a utilizării date dividendului 
digital, permițând, pe de o parte, 
difuzorilor să continue să-și ofere și să-și 
extindă serviciile și, pe de altă parte, 
operatorilor de comunicații electronice să 
folosească această resursă pentru a oferi 
servicii noi care acoperă alte utilizări 
sociale și economice importante, dar 
subliniază faptul că, în orice caz, 
dividendul digital ar trebui alocat pe bază 
de criterii care nu depind de tehnologie;

15. sprijină o abordare comună și 
echilibrată a utilizării date dividendului 
digital, permițând, pe de o parte, 
difuzorilor să continue să-și ofere și să-și 
extindă serviciile și, pe de altă parte, 
operatorilor de comunicații electronice să 
folosească această resursă pentru a oferi 
servicii noi care acoperă alte utilizări 
sociale și economice importante, dar 
subliniază faptul că, în orice caz, 
dividendul digital ar trebui alocat pe bază 
de criterii care nu depind de tehnologie, 
ținând cont, totodată, de restricțiile 
naționale justificate de aspecte ce țin de 
interesul general ;

Or. fr

Amendamentul 86
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că politica privind 
spectrul trebuie să fie dinamică și trebuie 
să permită atât  difuzorilor cât și 
operatorilor de comunicații să utilizeze 
noi tehnologii și să dezvolte noi servicii
care să le permită să continue să joace un  
rol important în atingerea obiectivelor 
politicii culturale și pentru media, 
asigurând în același timp noi servicii de 
comunicații,  de o calitate superioară;

Or. ro
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Amendamentul 87
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că politica în materie de 
spectru de frecvențe trebuie să fie 
dinamică și să permită radiodifuzorilor 
utilizarea noii tehnologii și dezvoltarea 
unor servicii noi, ceea ce le va permite să 
continue să joace un rol important în 
realizarea obiectivelor politicilor culturale 
și mass-media, corespunzând astfel 
așteptărilor publicului;

Or. en

Amendamentul 88
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că politica în materie de 
spectru de frecvențe trebuie să fie 
dinamică, urmărind să promoveze 
utilizarea viitoare a noii tehnologii, în 
vederea realizării obiectivelor politicilor 
culturale și mass-media, corespunzând 
astfel așteptărilor crescânde ale 
publicului;

Or. en
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Amendamentul 89
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază beneficiile potențiale, 
concretizate în economiile de scară, 
inovare,interoperabilitate și furnizarea de 
servicii potențiale paneuropene, ale 
folosirii unei abordări coordonate și, în 
cazul în care este posibil, ale armonizării la 
nivel comunitar a unor sub-benzi comune 
ale spectrului de frecvențe ale 
dividendului digital pentru diverse grupe
de aplicații pe bază de criterii care nu 
depind de tehnologie; încurajează statele 
membre să lucreze împreună și să 
identifice astfel de sub-benzi împreună cu 
Comisia;

16. subliniază beneficiile potențiale, 
concretizate în economiile de scară, 
inovare, interoperabilitate și furnizarea de 
servicii potențiale paneuropene, ale 
folosirii unei abordări coordonate și, în 
cazul în care este posibil, ale armonizării la 
nivel comunitar a utilizării dividendului 
digital pentru diverse aplicații pe bază de 
criterii care nu depind de tehnologie;
încurajează statele membre să lucreze 
împreună și să identifice împreună cu 
Comisia astfel de posibilități de 
armonizare;

Or. ro

Amendamentul 90
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază beneficiile potențiale, 
concretizate în economiile de scară, 
inovare, interoperabilitate și furnizarea de 
servicii potențiale paneuropene, ale 
folosirii unei abordări coordonate și, în 
cazul în care este posibil, ale armonizării la 
nivel comunitar a unor sub-benzi comune 
ale spectrului de frecvențe ale
dividendului digital pentru diverse grupe 
de aplicații pe bază de criterii care nu 
depind de tehnologie; încurajează statele 
membre să lucreze împreună și să 
identifice astfel de sub-benzi împreună cu 

16. subliniază beneficiile potențiale, 
concretizate în economiile de scară, 
inovare, interoperabilitate și furnizarea de 
servicii potențiale paneuropene, ale 
folosirii unei abordări coordonate și, în 
cazul în care este posibil, ale armonizării la 
nivel comunitar a utilizării dividendului 
digital pentru diverse grupe de aplicații pe 
bază de criterii care nu depind de 
tehnologie; încurajează statele membre să 
lucreze împreună și să identifice astfel de 
posibilități de armonizare împreună cu 
Comisia;
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Comisia;

Or. en

Amendamentul 91
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază beneficiile potențiale, 
concretizate în economiile de scară, 
inovare, interoperabilitate și furnizarea de 
servicii potențiale paneuropene, ale 
folosirii unei abordări coordonate și, în 
cazul în care este posibil, ale armonizării
la nivel comunitar a unor sub-benzi 
comune ale spectrului de frecvențe ale 
dividendului digital pentru diverse grupe 
de aplicații pe bază de criterii care nu 
depind de tehnologie; încurajează statele 
membre să lucreze împreună și să 
identifice astfel de sub-benzi împreună cu 
Comisia;

16. subliniază beneficiile potențiale, 
concretizate în economiile de scară, 
inovare, interoperabilitate și furnizarea de 
servicii potențiale paneuropene, ale 
folosirii unei abordări coordonate la nivel 
comunitar privind unele sub-benzi comune 
ale spectrului de frecvențe ale dividendului 
digital pentru diverse aplicații pe bază de 
criterii care nu depind de tehnologie; 
încurajează statele membre să lucreze 
împreună și să identifice astfel de sub-
benzi împreună cu Comisia;

Or. fr

Amendamentul 92
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei să pună în aplicare 
recomandările Cadrului European pentru 
interoperabilitate în privința serviciilor de 
eGuvernare, în cazul propriilor servicii 
implicând spectrul de frecvențe;

Or. en
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Amendamentul 93
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite 
ale spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare la nivel 
comunitar, în strânsă coordonare cu 
statele membre și cu autoritățile naționale 
de reglementare, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio 
dăunătoare care apar în urma coexistenței 
a diverse tipuri de rețele pe aceeași bandă 
și a autorizațiilor existente;

Or. fr

Amendamentul 94
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite 
ale spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină o abordare coordonată la nivel 
comunitar, ținând seama de potențialul de 
interferențe dăunătoare care apar în urma 
coexistenței a diverse tipuri de rețele pe 
aceeași bandă și a autorizațiilor existente;

Or. ro
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Amendamentul 95
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite 
ale spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină o abordare coordonată la nivel 
comunitar, ținând seama de potențialul de 
interferențe dăunătoare care apar în urma 
coexistenței a diverse tipuri de rețele pe 
aceeași bandă și a autorizațiilor existente;

Or. en

Amendamentul 96
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite 
ale spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină o abordare coordonată la nivel 
comunitar, bazată pe grupe diferite ale 
spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe dăunătoare care 
apar în urma coexistenței a diverse tipuri 
de rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

Or. en
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Amendamentul 97
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite 
ale spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe  grupe diferite ale 
spectrului UHF, pentru servicii 
unidirecționale și, respectiv, 
bidirecționale, ținând seama de potențialul 
de interferențe radio care apar în urma 
coexistenței a diverse tipuri de rețele pe 
aceeași bandă și a autorizațiilor existente;

Or. en

Amendamentul 98
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite 
ale spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe grupe diferite ale 
spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

Or. en
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Amendamentul 99
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite 
ale spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe grupe diferite ale 
spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

Or. en

Amendamentul 100
Dragoș Florin David

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite 
ale spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe grupe diferite ale 
spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

Or. ro
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Amendamentul 101
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite 
ale spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente; 

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe grupe diferite ale 
spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente; 

Or. de

Amendamentul 102
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite ale 
spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor 
existente;

17. pentru o utilizare mai eficientă a 
spectrului și pentru a facilita apariția unor 
servicii naționale, transfrontaliere și 
paneuropene inovatoare și de succes, 
sprijină atitudinea de coordonare adoptată 
de Comisie, bazată pe trei grupe diferite ale 
spectrului UHF, ținând seama de 
potențialul de interferențe radio care apar 
în urma coexistenței a diverse tipuri de 
rețele pe aceeași bandă, a Acordului UIT 
Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile din 2006) și a 
Conferinței mondiale privind 
radiocomunicațiile din 2007 (WRC-07) și 
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a autorizațiilor existente;

Or. fr

Amendamentul 103
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. recunoaște că eficiența crescută în 
materie de spectru a televiziunii digitale 
terestre ar trebui să permită realocarea a 
circa 100 MHz din dividendul digital către 
serviciile  în bandă largă mobile și alte 
servicii (de ex. serviciile de siguranță 
publică, RFID, programe privind 
siguranța rutieră), asigurând, totodată, 
dezvoltarea favorabilă a serviciilor de 
difuzare;

Or. en

Amendamentul 104
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă Comisia să cerceteze 
dimensiunea regională a tehnologiilor în 
dezvoltare de rețele-plasă fără fir, precum 
și beneficiile ce ar putea fi obținute printr-
o abordarea regională a spectrului de 
frecvențe;

Or. en
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Amendamentul 105
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă insistent Comisia să inițieze, 
în cooperare cu statele membre, studiile 
tehnice și socio-economice necesare pentru 
a determina mărimea și caracteristicile sub-
benzilor care ar putea fi coordonate sau 
armonizate la nivel comunitar;

18. îndeamnă insistent Comisia să inițieze, 
în cooperare cu statele membre, pe baza 
unei metodologii comune, studiile tehnice 
și socio-economice precum și analizele 
cost-beneficiu necesare pentru a determina 
mărimea și caracteristicile oricăror sub-
benzi care ar putea fi coordonate sau 
armonizate la nivel comunitar; Comisia ar 
trebui să se asigure că Statele Membre vor 
efectua  analize de tip cost-beneficiu 
pentru a identifica benzile ce pot fi 
armonizate pentru servicii pan-europene 
bine definite sau pentru servicii 
interoperabile la nivel comunitar precum 
și pentru a determina alocarea 
corespunzătoare a spectrului; solicită 
Comisiei să garanteze că abordarea 
coordonată de utilizare a spectrului nu va 
exclude a priori nici un sector și nu va 
crea noi bariere pentru inovații viitoare;

Or. ro

Amendamentul 106
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă insistent Comisia să inițieze, 
în cooperare cu statele membre, studiile 
tehnice și socio-economice necesare pentru 
a determina mărimea și caracteristicile sub-
benzilor care ar putea fi coordonate sau 
armonizate la nivel comunitar;

18. îndeamnă insistent Comisia să 
efectueze, în cooperare cu statele membre, 
studiile tehnice și socio-economice 
necesare pentru a determina mărimea și 
caracteristicile sub-benzilor care ar putea fi 
coordonate sau armonizate la nivel 
comunitar; aceste studii ar trebui să țină 
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seama de faptul că, urmare a dezvoltării 
constante a posibilităților tehnice, 
dividendul nu este static și că 
introducerea viitoare a progreselor în 
domeniul tehnic (cum ar fi DVB-T2 și
MPEG4) ar trebui să permită, pe termen 
lung, divizarea în mod egal a benzii UHF 
între serviciile în bandă largă mobile și 
cele de radiodifuziune;

Or. de

Amendamentul 107
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă insistent Comisia să inițieze, 
în cooperare cu statele membre, studiile 
tehnice și socio-economice necesare pentru 
a determina mărimea și caracteristicile sub-
benzilor care ar putea fi coordonate sau 
armonizate la nivel comunitar;

18. îndeamnă insistent Comisia să inițieze, 
în cooperare cu statele membre, studiile 
tehnice și socio-economice necesare pentru 
a determina mărimea și caracteristicile sub-
benzilor care ar putea fi coordonate sau 
armonizate la nivel comunitar; astfel de 
studii ar trebui să țină seama de faptul că 
dividendul nu este static, ci că dezvoltarea 
tehnologică este un proces continuu iar 
implementarea noilor tehnologii ar trebui 
să permită utilizarea benzii UHF atât 
pentru serviciile în bandă largă de 
radiodifuziune, cât și cele mobile, pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 108
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă insistent Comisia să inițieze, 
în cooperare cu statele membre, studiile 
tehnice și socio-economice necesare pentru
a determina mărimea și caracteristicile 
sub-benzilor care ar putea fi coordonate 
sau armonizate la nivel comunitar;

18. îndeamnă insistent Comisia să inițieze, 
în cooperare cu statele membre, studiile 
tehnice și socio-economice necesare pentru
identificarea unei abordări comune la 
nivel comunitar;

Or. en

Amendamentul 109
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. deși gestionarea spectrului este de 
competența statelor membre, doar o 
abordare comunitară va asigura utilizarea 
eficientă a spectrului și maximizarea 
beneficiilor utilizării dividendului digital 
pentru cetățenii Uniunii; statele membre 
trebuie să garanteze eficiența utilizării 
spectrului și să impună, în caz de utilizare 
ineficientă, reducerea sau retragerea 
frecvențelor radio acordate;

Or. ro

Amendamentul 110
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. recunoaște că cerința minimă pentru 
armonizarea spectrului în cazul serviciilor 
mobile în bandă largă din banda UHF 
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este de cel puțin 72 MHz în partea 
superioară a benzii (790-862 MHz), dar 
că este necesară eliberarea unui spațiu 
suplimentar din spectru dincolo de 
această limită pentru servicii  în bandă 
largă mobile, cel puțin la nivel național, 
acolo unde este posibil sau necesar; 

Or. en

Amendamentul 111
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei să efectueze un 
studiu privind conflictele dintre 
utilizatorii de programe informatice din 
sursă deschisă și autoritățile de 
certificare, în privința aparatelor radio pe 
bază de programe informatice;

Or. en

Amendamentul 112
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. o parte a spectrului armonizat la 
nivel comunitar dedicată serviciilor de 
urgență ar putea furniza accesul la 
viitoarele tehnologii de bandă largă 
pentru accesarea și transmiterea de 
informații care să asigure salvarea de 
vieți omenești printr-un răspuns mai 
eficient al serviciilor de urgență;
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Or. ro

Amendamentul 113
David Hammerstein

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. solicită Comisiei să propună măsuri 
pentru reducerea răspunderii juridice în 
contextul reglementărilor aplicate 
rețelelor-plasă fără fir;

Or. en

Amendamentul 114
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului pentru 
politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio și a Conferinței Europene 
a Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor, ținând seama în mod 
corespunzător de specificul național, o 
propunere legislativă pentru adoptarea 
unor măsuri pentru rezervarea și 
coordonarea la nivel comunitar a unor 
sub-benzi comune ale dividendului 
digital;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 115
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului pentru politica 
în domeniul spectrului de frecvențe radio și 
a Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere legislativă pentru 
adoptarea unor măsuri pentru rezervarea 
și coordonarea la nivel comunitar a unor 
sub-benzi comune ale dividendului digital;

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului pentru politica 
în domeniul spectrului de frecvențe radio și 
a Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere de strategie 
comunitară pentru o mai bună 
coordonare a utilizării dividendului digital
în conformitate cu planurile de frecvență 
agreate la nivel internațional; această 
propunere trebuie să fie în concordanță 
cu prevederile finale ale pachetului 
legislativ privind noul cadrul de 
reglementare în domeniul comunicațiilor;

Or. ro

Amendamentul 116
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Propunerea de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului pentru politica 
în domeniul spectrului de frecvențe radio și 
a Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere legislativă pentru 
adoptarea unor măsuri pentru rezervarea 

19. invită Comisia să transmită, imediat 
după finalizarea acestor studii și după 
consultarea Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio și a 
Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere privind mai buna 
coordonare la nivel comunitar a utilizării 
dividendului digital în conformitate cu 
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și coordonarea la nivel comunitar a unor 
sub-benzi comune ale dividendului digital;

planurile de frecvențe adoptate la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 117
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului pentru politica 
în domeniul spectrului de frecvențe radio și 
a Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere legislativă pentru 
adoptarea unor măsuri pentru rezervarea 
și coordonarea la nivel comunitar a unor 
sub-benzi comune ale dividendului digital;

19. invită Comisia să transmită, imediat 
după finalizarea acestor studii și după 
consultarea Grupului pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio și a
Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere privind mai buna 
coordonare la nivel comunitar a utilizării 
dividendului digital în conformitate cu 
planurile de frecvențe adoptate la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 118
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și
după consultarea Grupului pentru politica 
în domeniul spectrului de frecvențe radio și 
a Conferinței Europene a Administrațiilor
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului 
studiile finalizate, după consultarea 
Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio și a 
Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
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național, o propunere legislativă pentru 
adoptarea unor măsuri pentru rezervarea 
și coordonarea la nivel comunitar a unor 
sub-benzi comune ale dividendului digital;

național, în vederea unei mai bune 
coordonări, la nivel comunitar, a utilizării 
dividendului digital;

Or. fr

Amendamentul 119
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului pentru politica 
în domeniul spectrului de frecvențe radio și 
a Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere legislativă pentru 
adoptarea unor măsuri pentru rezervarea și 
coordonarea la nivel comunitar a unor sub-
benzi comune ale dividendului digital;

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului pentru politica 
în domeniul spectrului de frecvențe radio și 
a Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere legislativă pentru 
adoptarea unor măsuri neobligatorii din 
punct de vedere juridic pentru
armonizarea și coordonarea la nivel 
comunitar a unor sub-benzi comune ale 
dividendului digital;

Or. en

Amendamentul 120
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului pentru politica 

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului pentru politica 
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în domeniul spectrului de frecvențe radio și 
a Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere legislativă pentru 
adoptarea unor măsuri pentru rezervarea și 
coordonarea la nivel comunitar a unor sub-
benzi comune ale dividendului digital;

în domeniul spectrului de frecvențe radio și 
a Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere legislativă pentru 
adoptarea unor măsuri obligatorii din 
punct de vedere juridic pentru rezervarea 
și coordonarea la nivel comunitar a unor 
sub-benzi comune ale dividendului digital; 
subliniază că ar trebui prevăzută o sub-
bandă pentru serviciile în bandă largă 
mobile între 790-862 MHz, ca punct de 
pornire;

Or. en

Amendamentul 121
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului pentru politica 
în domeniul spectrului de frecvențe radio și 
a Conferinței Europene a Administrațiilor 
Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama 
în mod corespunzător de specificul 
național, o propunere legislativă pentru 
adoptarea unor măsuri pentru rezervarea și 
coordonarea la nivel comunitar a unor sub-
benzi comune ale dividendului digital;

19. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European și Consiliului, 
imediat după finalizarea acestor studii și 
după consultarea Grupului la nivel înalt 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (RSPG) și a Conferinței 
Europene a Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor, ținând seama în mod 
corespunzător de specificul național, o 
propunere legislativă pentru adoptarea unor 
măsuri pentru rezervarea și coordonarea la 
nivel comunitar a unor sub-benzi comune 
ale dividendului digital, adecvate pentru 
serviciile mobile în bandă largă; o primă 
sub-bandă ar trebui prevăzută între 790-
862 MHz, lărgime de bandă ce ar trebui 
extinsă odată cu eliberarea altor 
frecvențe, în vederea atingerii obiectivului 
pe termen lung de divizare în mod egal a 
spectrului între serviciile în bandă largă 
mobile și cele de radiodifuziune;
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Or. de

Amendamentul 122
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că gruparea în interiorul 
benzii UHF ar trebui bazată pe o 
abordare de jos în sus, potrivit 
specificităților piețelor naționale, 
asigurând totodată că armonizarea la 
nivel comunitar are loc în toate cazurile 
în care aceasta ar produce o valoare 
adăugată vizibilă;

Or. en

Amendamentul 123
Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. îndeamnă Comisia să inițieze o 
cooperare cu țările vecine celor 27 de 
state membre ale UE, astfel încât acestea 
să adopte distribuții similare ale 
frecvențelor sau să își coordoneze 
alocarea propriilor frecvențe cu cea din 
interiorul UE, spre a evita în acest fel 
perturbările în funcționarea sistemelor de 
telecomunicații;

Or. el
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