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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că dividendul digital oferă Europei oportunităţi deosebite de dezvoltare a 
tehnologiilor de bandă largă şi internet, rămânând lider mondial în domeniul tehnologiilor 
multimedia mobile şi în acelaşi timp diminuând decalajul digital, oferind noi oportunităţi 
pentru cetăţeni, servicii, mass-media şi diversitate culturală pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene;

2. ia act de faptul că convergenţa tehnologică reprezintă o realitate, ce oferă serviciilor 
tradiţionale noi mijloace şi posibilităţi; subliniază faptul că accesul la părţile spectrului, 
anterior rezervate pentru difuzarea programelor de televiziune, este esenţial pentru 
favorizarea apariţiei de noi servicii;

3. este în favoare unei abordări comune referitor la utilizarea spectrului, în vederea asigurării 
unei utilizări optime a dividendului digital, care să permită posturilor de televiziune să 
continue să ofere serviciile actuale, dar care să prevadă o alocare pe baze neutre a 
dividendului digital;

4. subliniază importanţa strategică a existenţei unui spaţiu în Uniunea Europeană care să 
garanteze disponibilitatea pentru inovare, noi tehnologii şi servicii şi noi actori pe piaţă, cu 
scopul de a îmbunătăţi competitivitatea şi coeziunea europeană; subliniază faptul că este 
esenţial să se acorde consumatorilor finali libertatea alegerii în ceea ce priveşte produsele 
şi serviciile, pentru a realiza astfel o dezvoltare dinamică a pieţelor şi tehnologiilor în 
Uniunea Europeană;

5. este în favoarea licitaţiilor neutre din punct de vedere tehnologic, destinate alocării 
frecvenţelor eliberate graţie dividendului digital, precum şi comercializării respectivelor 
frecvenţe; avertizează, însă, cu privire la fragmentarea spectrului, care conduce la o 
utilizare suboptimală a resurselor rare; invită Comisia să se asigure că un plan pentru un 
spectru comun nu va conduce la apariţia de noi bariere în calea inovării.
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