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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съгласие, че съществува необходимост от гарантиране на оптимална полза 
от цифровия дивидент от социална, културна и икономическа гледна точка;

2. подчертава, че радиочестотният спектър е ключов ресурс със значение за 
ефективното функциониране на вътрешния пазар; изразява съгласие, че цифровият 
дивидент представлява уникална възможност за освобождаване на достатъчна част 
от радиочестотния спектър за развитие и разширяване на услугите, предлагани от 
излъчващите оператори и за задоволяване на бързо нарастващото търсене на 
безжични комуникационни услуги, особено в селските райони; подчертава, че 
използването на пазарни механизми следва да защитава интересите на 
потребителите и да насърчава ангажирането с иновационни продукти и услуги;

3. отбелязва различията в националните схеми за разпределяне и експлоатация на 
радиочестотния спектър и че тези разлики представляват сериозна пречка пред 
постигането на ефективно функциониращ единен пазар;

4. подчертава значението на техничната неутралност за насърчаване на иновациите и 
оперативната съвместимост; призовава към по-гъвкава и прозрачна политика за 
разглеждане на обществения интерес;

5. призовава за постепенен подход в тази област; счита, че трябва да се вземат под 
внимание последиците за по-малките мрежи – особено за локалните безжични 
мрежи, за които понастоящем не важат изискванията за лиценз – и че следва да се 
насърчава повсеместен широколентов достъп, особено в селските райони;

6. изразява съгласие, че за да се гарантира пълна реализация на потенциала на 
цифровия дивидент е необходима координация на равнище ЕС, но също така 
подчертава необходимостта от осигуряване на гъвкавост за справяне с 
променливите нужди на национално равнище, като например местните социални и 
пазарни нужди; изразява съгласие, че общото планиране на радиочестотния спектър 
следва да бъде предмет на постоянно преразглеждане, за да може да бъде съответно 
адаптирано;

7. изразява съгласие с предложението на Комисията за ориентиране към общ план за 
радиочестотния спектър на равнище ЕС и за подготовка на необходимите мерки за 
резервиране и координиране на общи ленти на равнище ЕС.
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