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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad skaitmeninis dividendas sudaro Europa unikalias galimybes vystyti 
plačiajuostį ryšį ir internetą, išliekant viena iš pasaulio lyderių judriųjų daugialypės terpės 
technologijų srityje ir mažinant skaitmeninį atotrūkį, suteikia naujas galimybes piliečiams, 
paslaugų, žiniasklaidos ir kultūros įvairovės vystymui visoje Europos Sąjungoje; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tikrai vyksta technologinė konvergencija, dėl kurios atsiranda 
naujos priemonės ir galimybės tradicinių paslaugų srityje; pabrėžia, kad galimybė 
naudotis radijo dažnių spektro dalimi, kuri anksčiau buvo rezervuota transliacijai, itin 
svarbi siekiant sudaryti sąlygas naujų paslaugų atsiradimui;

3. pritaria bendram požiūriui į radijo dažnių spektro naudojimą, siekiant užtikrinti optimalų 
skaitmeninio dividendo naudojimą, kai transliuotojai galėtų teikti dabartines paslaugas, 
tačiau skaitmeninis dividendas būtų paskirstomas nešališkai;

4. pabrėžia, kad strategiškai svarbu sukurti Europos Sąjungoje tokią aplinką, kurioje būtų 
užtikrinamos galimybės naujiems rinkos dalyviams, galimybės kurti naujoves, vystyti 
naujas technologijas ir naujas paslaugas, siekiant padidinti Europos konkurencingumą ir 
sanglaudą; pabrėžia, kad itin svarbu suteikti galutiniams naudotojams produktų ir 
paslaugų pasirinkimo laisvę siekiant, jog Europos Sąjungoje dinamiškai vystytųsi rinkos ir 
technologijos; 

5. pritaria tam, kad būtų rengiami technologijų atžvilgiu nešališki aukcionai, kuriuose būtų 
paskirstomi dėl skaitmeninio dividendo atlaisvinti dažniai, taip pat tam, kad dažniai būtų 
parduodami;  tačiau perspėja, kad smulkiai padalinus radijo dažnių spektrą gali būti ne 
pačiu geriausiu būdu naudojami riboti ištekliai; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
įgyvendinant bendrą radijo dažnių spektro planą ateityje neatsirastų naujų kliūčių 
naujovėms.
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