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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria tam, kad reikia užtikrinti geriausią skaitmeninio dividendo naudojimą 
atsižvelgiant į socialines, kultūrines ir ekonomines reikmes;

2. pabrėžia, kad radijo dažnių spektras – tai pagrindiniai ištekliai, svarbūs veiksmingam 
vidaus rinkos funkcionavimui; pritaria tam, kad skaitmeniniai dividendai – tai unikali 
galimybė atverti transliuotojams pakankamą radijo dažnių spektrą siekiant vystyti ir plėsti 
jų paslaugas ir patenkinti sparčiai augančią bevielio ryšio paslaugų, ypač kaimo vietovėse, 
paklausą; pabrėžia, kad naudojant rinkos mechanizmus turėtų būti ginami vartotojų 
interesai ir skatinamas pažangių gaminių ir paslaugų įsisavinimas; 

3. pažymi, kad, laikantis nacionalinės tvarkos, skirtingai skirstomas ir naudojamas radijo 
dažnių spektras, ir taip pat pažymi, kad dėl šių skirtumų kyla rimtų kliūčių siekiant sukurti 
veiksmingai veikiančią bendrąją rinką; 

4. pabrėžia techninio neutralumo svarbą siekiant skatinti naujoves ir tarpusavio sąveiką; 
ragina numatyti lankstesnę ir skaidresnę politiką, kurios laikantis būtų atsižvelgiama į 
viešąjį interesą;

5. ragina šioje srityje vadovautis laipsnišku požiūriu; mano, kad reikia atsižvelgti į tai, koks 
poveikis daromas mažesniems tinklams, ypač vietinės svarbos belaidžiams tinklams, 
kuriems šiandien netaikomi jokie leidimų reikalavimai, ir kad reikia skatinti tai, kad 
visiems, ypač kaimo vietovėse gyvenantiems, būtų prieinamas plačiajuostis ryšys;

6. pritaria tam, kad siekiant užtikrinti, jog būtų iki galo pasinaudota skaitmeninio dividendo 
teikiamomis galimybėmis, reikia numatyti koordinavimą ES lygmeniu, taip pat pabrėžia, 
kad reikia užtikrinti lankstumą siekiant spręsti nacionalinius skirtumus tokiais klausimais, 
kaip socialiniai ir rinkos poreikiai; pritaria tam, kad kiekvienas bendro radijo dažnių 
spektro planavimas turėtų būti nuolatos persvarstomas siekiant, kad būtų galima atlikti 
tinkamus pakeitimus;

7. pritaria Komisijos pasiūlymui pereiti prie bendro spektro plano ES lygmeniu ir parengti 
reikiamas priemones siekiant išsaugoti ir koordinuoti bendras radijo dažnių juostas ES 
mastu.
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