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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zgadza się z koniecznością zapewnienia optymalnego wykorzystania dywidendy cyfrowej 
ze społecznego, kulturowego i gospodarczego punktu widzenia;

2. podkreśla, że częstotliwości są zasobem o kluczowym znaczeniu oraz zasadniczym 
elementem sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego; zgadza się, że dywidenda 
cyfrowa stanowi wyjątkową okazję zwolnienia wystarczających zasobów częstotliwości, 
które umożliwią nadawcom rozwój i poszerzenie zakresu ich usług oraz pokrycie szybko 
rosnącego zapotrzebowania na usługi telekomunikacji bezprzewodowej, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich; podkreśla, że wykorzystanie mechanizmów rynkowych powinno 
zabezpieczać interesy konsumentów oraz zachęcać do wdrażania innowacyjnych 
produktów i usług;

3. zwraca uwagę na rozbieżność między krajowymi systemami przydziału i korzystania z 
częstotliwości i zauważa, że różnice te stanowią poważną przeszkodę na drodze do 
realizacji sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku;

4. podkreśla znaczenie neutralności technologicznej w promowaniu innowacyjności i 
interoperacyjności; wzywa do przyjęcia bardziej elastycznej i przejrzystej polityki 
uwzględniającej interes publiczny;

5. wzywa do przyjęcia na tym polu podejścia etapowego; jest zdania, że należy uwzględnić 
skutki dla mniejszych sieci, w szczególności lokalnych sieci bezprzewodowych, wobec 
których nie stosuje się obecnie wymogu posiadania licencji oraz że należy wspierać 
powszechny dostęp do łączy szerokopasmowych, zwłaszcza na obszarach wiejskich;

6. zgadza się z potrzebą koordynacji na szczeblu UE w celu zapewnienia pełnego
wykorzystania potencjału dywidendy cyfrowej, lecz podkreśla zarazem potrzebę 
zapewnienia elastyczności w celu uwzględnienia rozbieżności występujących na szczeblu 
krajowym, takich jak lokalne potrzeby społeczne czy rynkowe; zgadza się, że wspólne 
planowanie częstotliwości powinno podlegać stałemu przeglądowi, aby można było 
wprowadzić niezbędne korekty;

7. zgadza się z propozycją Komisji pójścia w stronę wspólnego planowania częstotliwości 
na szczeblu UE i przygotowania środków niezbędnych do rezerwowania i koordynowania 
wspólnych zakresów częstotliwości na szczeblu UE.
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