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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že digitálna dividenda prináša Európe jedinečnú príležitosť na rozvoj 
širokopásmového pripojenia a internetu a na to, aby si udržala vedúcu pozíciu vo svete v 
oblasti mobilných multimediálnych technológií pri súčasnom preklenutí tzv. digitálnej 
priepasti, a poskytuje nové možnosti občanom, médiám a kultúrnej rôznorodosti v celej 
Európskej únii;

2. konštatuje, že technologická konvergencia je skutočnosťou, ktorá tradičným službám 
ponúka nové prostriedky a príležitosti; zdôrazňuje, že prístup k určitým pásmam 
frekvenčného spektra, ktoré boli doposiaľ vyhradené pre vysielanie, je kľúčovým pre 
vznik nových služieb;

3. podporuje spoločný prístup k využívaniu frekvenčného spektra, aby sa zabezpečilo 
optimálne využitie digitálnej dividendy, ktoré vysielateľom umožní aj naďalej poskytovať 
súčasné služby, ale aj rozdelenie digitálnej dividendy na základe neutrality;

4. zdôrazňuje strategický význam prostredia, v ktorom je v Európskej únii zaručený priestor 
pre inovácie, nové technológie, nové služby a nových účastníkov trhu, pre posilnenie 
konkurencieschopnosti a súdržnosti Európy; zdôrazňuje, že na dosiahnutie dynamického 
rozvoja trhov a technológií v Európskej únii je mimoriadne dôležité, aby mali koneční 
užívatelia možnosť voľby produktov a služieb;

5. podporuje technologicky neutrálne aukcie na účel pridelenia frekvenčných pásiem, ktoré 
sa uvoľnili vďaka digitálnej dividende, a možnosti obchodovania s nimi; varuje však pred 
fragmentáciou frekvenčného spektra, ktorá vedie k menej optimálnemu využívaniu 
vzácnych zdrojov; žiada Komisiu o zabezpečenie toho, aby sa spoločným plánom 
frekvenčného spektra nevytvorili nové prekážky brániace budúcim inováciám.
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