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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da digitalna dividenda Evropi zagotavlja enkratne priložnosti, da razvija 
širokopasovne storitve in internet ter ohranja vodilni položaj na področju mobilnih 
multimedijskih tehnologij, pri tem pa premošča digitalno vrzel in zagotavlja nove 
priložnosti za državljane, storitve ter medijsko in kulturno raznolikost po vsej Evropski 
uniji;

2. ugotavlja, da je tehnološka konvergenca resničnost, ki tradicionalnim storitvam ponuja 
nove načine in priložnosti; poudarja, da je dostop do delov spektra, ki so bili predhodno 
rezervirani za radiodifuzijo, ključen za omogočanje nastanka novih storitev;

3. podpira skupen pristop k uporabi spektra za zagotovitev optimalnega izkoriščanja 
digitalne dividende, kar bi izdajateljem radiodifuzije omogočilo, da ponujajo svoje 
obstoječe storitve še naprej, pri čemer bi se digitalna dividenda razdeljevala na podlagi 
nevtralnosti;

4. poudarja, da je okolje v Evropski uniji, v katerem so zagotovljene inovacije, nove 
tehnologije, nove storitve in novi udeleženci, strateško pomembno za povečanje evropske 
konkurenčnosti in kohezije; poudarja, da je ključno končnim uporabnikom omogočiti 
svobodo izbire glede izdelkov in storitev, zato da se doseže dinamični razvoj trgov in 
tehnologij v Evropski uniji;

5. se strinja s tehnološko nevtralnimi ukrepi za razdelitev frekvenc, ki so bile sproščene 
zaradi digitalne dividende, in trženjem navedenih frekvenc; vendar opozarja na 
razdrobljenost spektra, katere posledica je nezadostno izkoriščanje redkih virov; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da skupen frekvenčni načrt ne bo ustvaril novih ovir za prihodnje 
inovacije.
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