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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že digitální dividenda poskytuje Evropě jedinečnou příležitost rozvinout 
širokopásmové připojení a Internet a setrvat v pozici světové jedničky v oblasti mobilních 
multimediálních technologií a zároveň překonává „digitální propast“ a vytváří nové 
příležitosti pro občany, služby, média a kulturní rozmanitost napříč Evropskou unií;

2. konstatuje, že technologické sbližování je skutečností, která tradičním službám nabízí 
nové prostředky a příležitosti; zdůrazňuje, že přístup k těm částem spektra, které byly 
dříve vyhrazeny pro televizní vysílání, je zásadní pro vytvoření nových služeb;

3. podporuje společný přístup k používání spektra, aby byla digitální dividenda využita co 
nejlépe a aby provozovatelé vysílání mohli nadále poskytovat stávající služby s tím, že 
digitální dividenda bude rozdělena na základě neutrality;

4. zdůrazňuje, že prostředí, ve kterém je v Evropské unii zaručen prostor pro inovaci, nové 
technologie, nové služby a nové subjekty, je strategicky důležité pro její 
konkurenceschopnost a soudržnost; podtrhuje, že je důležité poskytnout uživatelům 
svobodnou volbu při výběru produktů a služeb, aby bylo dosaženo dynamického rozvoje 
trhů a technologií v Evropské unii;

5. souhlasí s dražbami, které se řídí zásadami technologické neutrality za účelem rozdělení 
frekvencí, jež se uvolnily díky digitální dividendě a za účelem jejich obchodovatelnosti; 
nicméně varuje před roztříštěním spektra, které může vést k nevýhodnému využití 
omezených zdrojů; vyzývá Komisi, aby zajistila, že společný plán spektra nevytvoří 
překážky pro další inovace.
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