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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι με το ψηφιακό μέρισμα προσφέρονται στην Ευρώπη μοναδικές 
ευκαιρίες, για να αναπτύξει την ευρυζωνικότητα και το Διαδίκτυο, και να διατηρήσει την 
πρώτη θέση παγκοσμίως στις τεχνολογίες κινητών πολυμέσων, γεφυρώνοντας το 
ψηφιακό χάσμα, παρέχοντας, νέες ευκαιρίες στους πολίτες, υπηρεσίες, μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και πολιτιστική πολυμορφία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2. σημειώνει ότι η τεχνολογική σύγκλιση αποτελεί πραγματικότητα και προσφέρει αφενός 
παραδοσιακές υπηρεσίες και αφετέρου νέα μέσα και δυνατότητες· τονίζει ότι η πρόσβαση 
στα τμήματα του φάσματος που προορίζονταν ως τώρα για τη μετάδοση 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών είναι ζωτικής σημασίας για την δυνατότητα δημιουργίας 
νέων υπηρεσιών·

3. υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση του φάσματος 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος, και να 
μπορούν οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί να συνεχίσουν να προσφέρουν τις σημερινές
υπηρεσίες τους, με ουδέτερη, ωστόσο, κατανομή του ψηφιακού μερίσματος·

4. τονίζει τη στρατηγική σημασία της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση όπου θα υπάρχει χώρος για καινοτομία, νέες τεχνολογίες, νέες υπηρεσίες και 
νεοεισερχόμενους, προκειμένου να ενισχύεται η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και 
συνοχή· υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να δίνεται στους τελικούς χρήστες η 
ελευθερία της επιλογής όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
δυναμική ανάπτυξη των αγορών και τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

5. τάσσεται υπέρ των τεχνολογικά ουδέτερων δημοπρασιών για τη διάθεση και 
εμπορευματοποίηση των συχνοτήτων που απελευθερώνονται λόγω του ψηφιακού 
μερίσματος· προειδοποιεί, ωστόσο, για το ενδεχόμενο του κατακερματισμού του 
φάσματος που οδηγεί σε κατώτερη της βέλτιστης χρήση σπάνιων πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το κοινό σχέδιο φάσματος δεν θα δημιουργήσει νέα εμπόδια 
στην καινοτομία του μέλλοντος.


