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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Подчертава, че цифровият дивидент осигурява на Европа неповторими 
възможности за разработване на широколентовите мрежи и интернет и 
възможността тя да остане световен лидер в мобилните мултимедийни технологии, 
като преодолява цифровото разделение, предлага нови възможности за гражданите, 
услугите, медиите и културното разнообразие в целия Европейски съюз;

2. Отбелязва, че технологичната съгласуваност е действителност, която предлага нови 
средства и възможности за традиционните услуги; подчертава, че достъпът до части 
от радиочестотния спектър, които по-рано са били запазени за радиоразпръскването, 
има решаваща роля с цел да се позволи появяването на нови услуги;   

3. Подкрепя общ подход към използването на радиочестотния спектър с оглед 
гарантиране на оптимално използване на цифровия дивидент, позволяващо на 
излъчващите оператори да продължават да предлагат сегашните си услуги, но да 
разпределят цифровия дивидент въз основа на неутралност;

4. Подчертава стратегическото значение на една среда в Европейския съюз, където са 
гарантирани възможностите за новаторство, нови технологии, нови услуги и за 
навлизащите в тези области с оглед насърчаване на европейската 
конкурентоспособност и сближаване; подчертава, че е от съществено значение на 
крайните потребители да се предостави свобода на избор по отношение на 
продуктите и услугите с оглед постигане на динамично развитие на пазарите и 
технологиите в Европейския съюз;

5. подкрепя неутрални по отношение на технологията търгове за целите на 
разпределяне на честоти, които са освободени вследствие на цифров дивидент и 
подлежат на търговия; все пак предупреждава за фрагментация на радиочестотния 
спектър, която води до неоптимално използване на оскъдния ресурс; призовава 
Комисията да гарантира, че един общ план за радиочестотния спектър няма да 
създаде нови пречки пред бъдещото новаторство. 
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