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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że dywidenda cyfrowa daje Europie jedyną w swoim rodzaju okazję rozwoju 
szerokopasmowego połączenia i Internetu oraz utrzymania pozycji światowego lidera 
przenośnych technologii multimedialnych jednocześnie przezwyciężając podział w 
dostępie do technologii cyfrowych, zapewniając nowe możliwości obywatelom, usługi, 
środki przekazu i kulturalną różnorodność w całej Unii Europejskiej; 

2. zauważa, że konwergencja technologiczna jest już rzeczywistością oferującą nowe środki 
i możliwości tradycyjnym usługom; podkreśla, że dostęp do częstotliwości wcześniej 
zarezerwowanych dla transmisji radiowo-telewizyjnych jest kluczowy dla umożliwienia 
powstania nowych usług;

3. wspiera wspólne podejście do wykorzystania częstotliwości w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania dywidendy cyfrowej umożliwiającego nadawcom 
kontynuowanie świadczenia istniejących już usług, ale jednocześnie przyznającego 
dywidendę cyfrową w oparciu o neutralność;

4. podkreśla strategiczne znaczenie stworzenia w Unii Europejskiej atmosfery, w której 
zagwarantowana zostanie przestrzeń na innowacje, nowe technologie, nowe usługi i 
nowych uczestników w celu zwiększenia konkurencyjności i spójności; podkreśla, że 
istotne znaczenie ma oferowanie użytkownikom wolnego wyboru jeśli chodzi o produkty i 
usługi w celu osiągnięcia dynamicznego rozwoju rynków i technologii w Unii 
Europejskiej;

5. popiera niefaworyzujące żadnej technologii aukcje służące rozdzieleniu częstotliwości 
uwolnionych z powodu dywidendy cyfrowej i umożliwienie handlu tymi 
częstotliwościami; ostrzega jednak przed fragmentacją zakresu częstotliwości, co 
doprowadzi do nieoptymalnego wykorzystania rzadkich zasobów; wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby wspólny plan w zakresie częstotliwości nie stworzył nowych przeszkód 
dla przyszłych innowacji.
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