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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorului recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată: 

1. Este de acord cu necesitatea de a asigura utilizarea optimă a dividendului digital dintr-o 
perspectivă socială, culturală şi economică;

2. Subliniază faptul că spectrul de frecvenţe reprezintă o sursă-cheie şi este important pentru 
funcţionarea eficientă a pieţei interne; este de acord că dividendul digital reprezintă o 
ocazie unică de a deschide un spectrul de frecvenţe suficient pentru a permite 
radiodifuzorilor să îşi dezvolte şi să îşi extindă serviciile şi să acopere cererea din ce în ce 
mai ridicată de servicii de comunicaţii fără fir, în special în zonele rurale; subliniază că 
utilizarea mecanismelor pieţei trebuie să protejeze interesele consumatorilor şi să 
încurajeze preluarea de produse şi servicii inovatoare.

3. Observă divergenţa din regimurile naţionale pentru alocarea şi exploatarea de spectru de 
frecvenţe şi notează faptul că aceste diferenţe reprezintă obstacole serioase în calea 
realizării unei pieţe unice care funcţionează eficient; 

4. Subliniază importanţa neutralităţii tehnice pentru promovarea inovării şi 
interoperabilităţii; invită la o politică mai flexibilă şi mai transparentă pentru luarea în 
considerare a interesului public;

5. Solicită adoptarea unei abordări pas cu pas în acest domeniu; este de părere că trebuie 
luate în considerare efectele pentru reţelele mai mici – în special reţelele fără fir – pentru 
care nu se aplică în mod curent cerinţe de licenţă şi că trebuie să se promoveze accesul 
universal la bandă largă în special în zonele rurale;

6. Este de acord cu necesitatea de coordonare la nivel UE pentru a asigura că se deblochează 
întregul potenţial al dividendului digital, dar subliniază, de asemenea, necesitatea de a 
asigura flexibilitate pentru a aborda dispersiile de la nivel naţional, precum necesităţile
sociale locale şi de piaţă; este de acord că orice proiectare a unui spectru comun de 
frecvenţe trebuie să fie supusă unei revizuiri permanente, astfel încât să se poate efectua 
rectificările corespunzătoare;  

7. Este de acord cu propunerea Comisiei de a înainta un plan de spectru comun de frecvenţe 
la nivel UE şi de a pregăti măsurile necesare pentru a rezerva şi coordona benzi comune la 
nivel UE. 
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