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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pilnīgu digitālo dividenžu izmantošanu Eiropā: vienota pieeja digitālās pārslēgšanās 
atbrīvota radiofrekvenču spektra izmantojumam
(2008/2099(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu ar virsrakstu „Pilnīga digitālo dividenžu priekšrocību 
izmantošana Eiropā: vienota pieeja digitālās pārslēgšanās atbrīvota radiofrekvenču 
spektra izmantojumam” (COM(2007)0700),

– ņemot vērā savu 2007. gada 14. februāra rezolūciju ar virsrakstu „ES politika attiecībā uz 
radiofrekvenču spektru”1, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu ar virsrakstu „ES frekvenču spektra politikas 
prioritātes attiecībā uz digitālo pārslēgšanos saistībā ar gaidāmo ITU Reģionālo 
radiosakaru konferenci 2006. gadā (RRC-06)” (COM(2005)0461),

– ņemot vērā Radiospektra politikas grupas 2007. gada 14. februāra atzinumu par ES 
radiofrekvenču spektra politikas ietekmi uz digitālo dividendi,

– ņemot vērā savu 2005. gada 16. novembra rezolūciju par pārejas no analogās apraides uz 
digitālo apraidi paātrināšanu2,

– – ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas un Kultūras un 
izglītības komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

A. tā kā, pārejot no analogās uz digitālo zemes televīziju, digitālo tehnoloģiju augstākas datu 
pārraides efektivitātes dēļ 2012. gada beigās Eiropas Savienībā atbrīvosies līdz šim 
nepieredzēti plašs radiofrekvenču spektra diapazons, tādējādi piedāvājot spektra 
pārvietojumu iespējas un jaunas izdevības tirgus izaugsmei;

B. tā kā radiospektrs ir pamatā plašam pakalpojumu klāstam un uz tehnoloģijām balstītai
tādu tirgu attīstībai, kuru vērtību lēš ap 2,2 % apmērā no ES gada IKP, un tāpēc tas 
saskaņā ar Lisabonas stratēģiju ir galvenais Eiropas rūpniecības izaugsmes, 
produktivitātes un rūpniecības attīstības faktors;

C. tā kā spektra nepietiekamība ir šķērslis jaunu pakalpojumu ieviešanai un tā kā tā efektīvs 
izmantojums ir izšķirošs, lai nodrošinātu piekļuvi spektram dažādām ieinteresētām 
pusēm, kas vēlas piedāvāt pakalpojumus; 

D. tā kā spektra efektīvs izmantojums kalpo arī ES politikas kultūras mērķiem un tam 
jāveicina kultūras un valodu dažādība, kā arī informācijas avotu daudzveidība;

                                               
1 OV C 287 E, 29.11.2007, lpp. 364.
2 OV C 280 E, 18.11.2006, lpp. 115.
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E. tā kā 27 ES dalībvalstīm nav vienota digitālās pārslēgšanās laika grafika; tā kā daudzās 
dalībvalstīs digitālās pārslēgšanās plāni ir pilnīgi izstrādāti, bet dažās valstīs digitālā 
pārslēgšanās jau ir notikusi,

1. atzīst iniciatīvas i2010 lielo nozīmi, jo tā ir daļa no atjaunotās Lisabonas programmas, un 
uzsver efektīvas piekļuves spektram un tā izmantojuma svarīgumu Lisabonas mērķu 
sasniegšanā;

2. mudina dalībvalstis vienoties par kopīgu laika grafiku un atbrīvot savas digitālās 
dividendes, cik ātri vien iespējams, sniedzot Eiropas pilsoņiem iespēju gūt labumu no 
jaunu, inovatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu ieviešanas;

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo pietiekami daudz spektra raidsabiedrībām, lai tās 
ievērojami attīstītu un paplašinātu savu pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā ņemtu vērā
citus potenciālos sociālos, kultūras un ekonomiskos pielietojumus, tādus kā platjoslas 
pakalpojumu izvietošana, lai pārvarētu tā saukto „digitālo plaisu”;

4. uzsver iespējamās priekšrocības apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, koordinēti 
izmantojot spektru, kā arī vajadzību pēc iespējas labāk izmantot digitālo dividendi, lai 
izvairītos no fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga šī retā resursa izmantojuma;

5. uzsver, ka galvenajam digitālās dividendes ieviešanas principam jābūt vislabākās 
sociālās, kultūras un ekonomiskās vērtības nodrošināšanai pilsoņiem pastiprinātu un 
ģeogrāfiski paplašinātu pakalpojumu un digitālā satura piedāvājuma ziņā, un nevis valsts 
ienākumu palielināšanai;

6. uzsver, ka iespējamais veids, kā digitālā dividende var palīdzēt sasniegt Lisabonas 
mērķus, ir platjoslas piekļuves pakalpojumu pieejamības palielināšana pilsoņiem un
ekonomiskās jomas dalībniekiem visā ES, digitālās plaisas problēmu risināšana, labuma 
sniegšana trūcīgajiem, nomaļu un lauku apvidu iedzīvotājiem un vispārēja pārklājuma 
nodrošināšana visās 27 dalībvalstīs;

7. uzsver ieguldījumu, ko digitālā dividende var sniegt paplašinātu sociālo pakalpojumu -
tādu kā e-pārvalde, e-veselības aprūpe un e-izglītība - nodrošināšanā pilsoņiem, jo īpaši 
tiem, kas dzīvo nelabvēlīgās, izolētās teritorijās;

8. uzsver, ka digitālā dividende ir arī svarīgs audiovizuālās un informācijas avotu politikas 
instruments, kas var efektīvi veicināt un aizsargāt vārda brīvību un kultūras un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu; 

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas piekļūt dividendei piemērotību nelicencētiem 
lietotājiem , jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas sektoram; 

10. uzsver, ka digitālās dividendes piešķīrumam dažādiem potenciāliem lietotājiem ikvienā 
dalībvalstī ir jābūt pārredzamam un pirms tā jānotiek plašām publiskām debatēm, un tam 
jāpamatojas uz neatkarīgiem sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma pētījumiem;

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru konferencē 
2006. gadā) un Pasaules Radiosakaru konferences 2007. gadā (WRC-07) ieguldījumu
UHF joslas pārveidē;
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12. aicina dalībvalstis līdz 2009. gadam izstrādāt valsts digitālās dividendes stratēģiju, 
pamatojoties uz vienotu metodoloģiju; mudina Eiropas Komisiju atbalstīt dalībvalstis
digitālās dividendes stratēģijas izstrādē un veicināt paraugprakses apmaiņu ES mērogā;

13. uzsver, ka pārejas neatliekamība dažās dalībvalstīs un atšķirības valstu pārejas plānos 
prasa Kopienas līmeņa rīcību, ko nevar atlikt, līdz reformu direktīvas stājas spēkā;

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt digitālās dividendes izmantošanu, bet apgalvo arī, ka 
koordinēta pieeja Kopienas mērogā ir vienīgais veids, kā izvairīties no kaitīgiem 
traucējumiem dalībvalstu starpā, kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā; 

15. atbalsta kopīgu un līdzsvarotu pieeju digitālās dividendes izmantošanā, ļaujot 
raidsabiedrībām arī turpmāk piedāvāt un paplašināt savus pakalpojumus un elektronisko 
sakaru operatoriem izmantot šo resursu jaunu pakalpojumu ieviešanai, rodot tam citus 
svarīgus sociālus un ekonomiskus pielietojumus, bet uzsver, ka digitālā dividende katrā 
ziņā jāpiešķir tā, lai šis piešķīrums būtu pietiekami neitrāliem no tehnoloģiju viedokļa;

16. uzsver potenciālo labumu apjomradītu ietaupījumu, jauninājumu, savietojamības un
Eiropas mēroga pakalpojumu ziņā, ko dos koordinēta pieeja un, kur iespējams, digitālās 
dividendes kopējo radiofrekvenču spektra apakšjoslu saskaņošana Kopienas līmenī
dažādām lietojumu grupām, lai tā būtu neitrāliem no tehnoloģiju viedokļa; mudina 
dalībvalstis sadarboties savā starpā un ar Komisiju, lai noteiktu šādas apakšjoslas; 

17. lai panāktu efektīvāku spektra izmantojumu un veicinātu inovatīvu un sekmīgu valstu, 
pārrobežu un Eiropas mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta Komisijas koordinējošo 
pieeju, kas pamatojas uz trim dažādām UHF spektra grupām, ņemot vērā iespējamos 
radio traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās atļaujas; 

18. mudina Komisiju sākt sadarbību ar dalībvalstīm, veikt atbilstīgus tehniskos un sociāli 
ekonomiskos pētījumus, lai noteiktu to apakšjoslu apjomu un īpašības, kuras varētu
koordinēt vai saskaņot Kopienas līmenī;

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar Radiofrekvenču 
spektra politikas grupu, un pēc Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences, 

un, pienācīgi ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei tiesību akta priekšlikumu, lai pieņemtu pasākumus digitālās dividendes kopējo 

apakšjoslu rezervācijai un koordinācijai ES mērogā;

20. uzdod komitejas priekšsēdētājam iesniegt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Demokrātisku debašu veicināšana
Pāreja no analogās uz digitālo zemes televīziju 2012. gada beigās digitālo tehnoloģiju 
augstākas datu pārraides efektivitātes dēļ atbrīvos līdz šim nepieredzēti plašu radiofrekvenču 
spektra diapazonu Eiropā. Šis spektrs ir pazīstams kā „digitālā dividende”1.

Komisija apgalvo, ka digitālā dividende atbrīvo pietiekami daudz spektra diapazona 
raidsabiedrībām, lai tās ievērojami attīstītu un paplašinātu savu pakalpojumu klāstu un tajā 
pašā laikā ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu izvietošana, lai pārvarētu tā saukto „digitālo plaisu”.

Komisija apgalvo, ka digitālās dividendes priekšrocības var pilnībā izmantot, ja bez 
jebkādiem aizliegumiem tiek meklēts vislabākais spektra pielietojums. Rodas arvien vairāk 
aicinājumu turpmāk apspriest, kā digitālā dividende jāizmanto, kā arī vajadzība pēc plašām 
publiskām debatēm par šo jautājumu.

Valstu politikas mērķi vai tirgu sadale
Digitālās dividendes piešķīruma pamatā var būt dažādi politikas apsvērumi. Apvienotās 
Karalistes parlamenta Īpašā kultūras, plašsaziņas līdzekļu un sporta komiteja ir noraidījusi 
zemes raidsabiedrību prasību rezervēt digitālās dividendes frekvenču spektru HDTV 
vajadzībām un savā ziņojumā par jaunajiem plašsaziņas līdzekļiem un radošās industrijas 
nozarēm ir atbalstījusi AK pieeju par to radiofrekvenču izsoli, ko atbrīvojusi digitālā pāreja uz 
neitrālas tehnoloģiju un pielietojuma bāzes. Turpretī Francijas Senāts savā nesenajā ziņojumā 
noraidīja tehnoloģiju neitralitātes ideju. „Šai komisijai ir skaidrs, ka radiofrekvenču sadalei 
starp dažādiem iespējamiem lietojumiem jābūt politiska lēmuma rezultātam, kas izriet no 
demokrātiskām debatēm, un to nedrīkst atstāt aklu tirgus spēku varā”, teikts ziņojumā. „Šai 
komisijai ir nopietni iebildumi pret neitrālu pieeju tehnoloģijām, ko Eiropas Komisija ir 
nolēmusi pieņemt, kad tā pārskatīs elektronisko sakaru regulas”.

Dažādie risinājumi, kas ieteikti dalībvalstu līmenī, pārejas neatliekamība dažās valstīs un 
atšķirības valstu pārejas plānos prasa Kopienas līmeņa rīcību, ko nevar atlikt, līdz reformu 
direktīvas stājas spēkā.

Dalībvalstīm ir tiesības noteikt digitālās dividendes izmantošanu, bet koordinēta pieeja 
Kopienas mērogā var nodrošināt kaitīgu traucējumu novēršanu dalībvalstu starpā, kā arī 
dalībvalstu un trešo valstu starpā.

Kā izlemt starp konkurējošiem lietojumiem?
Raidsabiedrības un telekoma operatori ir pasūtījuši pētījumus par digitālās dividendes dažādā 
izmantojuma ekonomisko un sociālo vērtību, iegūstot ļoti atšķirīgus rezultātus.

                                               
1  Komisija apraksta digitālo dividendi kā radiofrekvenču spektra diapazonu, kas atrodas virs radiofrekvencēm, 
kuras ir vajadzīgas, lai atbalstītu pašreizējos apraides pakalpojumus pilnīgi digitālā vidē, ieskaitot pašreizējās 
sabiedrisko pakalpojumu saistības.

http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-350-notice.html
http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-350-notice.html


PR\722680LV.doc 7/8 PE405.999v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Referente pilnībā atbalsta kopīgu un līdzsvarotu pieeju digitālās dividendes izmantošanā, 
ļaujot raidsabiedrībām arī turpmāk piedāvāt un paplašināt savus pakalpojumus un 
elektronisko sakaru operatoriem izmantot šo resursu jaunu pakalpojumu ieviešanai, bet 
uzsver, ka digitālā dividende katrā ziņā jāsadala citiem svarīgiem sociāliem un ekonomiskiem 
pielietojumiem tā, lai šī sadale būtu pietiekami neitrāla no tehnoloģiju viedokļa.

ES intervences apjoms
Komisija ierosina ES mēroga koordinētu rīcību (ir pieņemta kopēja pieeja radiofrekvenču 
spektra plānošanai), lai nodrošinātu optimālu dividendes sociālo un ekonomisko
izmantojumu. Komisija apgalvo, ka radiofrekvences, ko atbrīvos pāreja uz digitālo TV, 
jāgrupē, lai tās izmantotu līdzīgiem pakalpojumiem un izvairītos no traucējumiem. „Nespēja 
rīkoties nozīmēs to, ka radiofrekvenču spektra sadali noteiks pielietojumi, kas ir sekmīgi visur 
citur pasaulē”, teikts šajā dokumentā. Komisija norāda, ka viena veida pakalpojumi, tādi kā 
pārraides, ir jāiekļauj zemas pārraides jaudas frekvenču joslā, vidējas līdz zemas pārraides 
jaudas vienvirziena pakalpojumi, tādi kā mobilā TV, ir jāiekļauj augstākā apakšjoslā, bet 
divvirzienu pakalpojumi, tādi kā mobilā un fiksētā platjosla, ir jāiekļauj augstas pārraides 
jaudas frekvenču joslā. Komisija ierosina tehnisku izpēti kā pirmo soli, lai izvēlētos šo 
apakšjoslu apjomu un īpašības. Paziņojumā teikts, ka apraides apakšjosla jāpārvalda 
dalībvalstīm; mobilās multivides josla ir brīvprātīgi jāsaskaņo, bet augstas pārraides jaudas 
frekvenču josla jāpakļauj ES mēroga saskaņošanai. „Komisija izmantos saistošu Kopienas 
tiesību instrumentu, lai pieņemtu lēmumu par grupu izveidi”.

Šā lēmuma pieņemšanai Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm ir jāuzsāk atbilstīgi tehniski un 
sociāli ekonomiski pētījumi, lai noteiktu to apakšjoslu apjomu un īpašības, kas jākoordinē vai 
jāsaskaņo Kopienas mērogā.

Referente uzsver, ka Komisijai, tiklīdz tehniskie pētījumi būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un pēc Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju 
konferences, un, pienācīgi ņemot vērā katras valsts īpatnības, jāiesniedz Eiropas Parlamentam
un Padomei tiesību akta priekšlikums, lai pieņemtu vajadzīgos saistošos pasākumus digitālās 
dividendes kopējo apakšjoslu rezervācijai un koordinācijai ES mērogā.

Turpmākie soļi
ITU Ženēvas 2006. gada nolīgums (ITU Reģionālajā radiosakaru konferencē 2006. gadā) un 
Pasaules Radiosakaru konferences 2007. gadā (WRC-07) ieguldījums bija izšķirošs UHF 
joslas pārveidē, un tagad ir pienācis laiks ierosināt lēmumu pieņemšanas procesu par vienotu 
pieeju digitālās dividendes izmantojumam, jo dažās dalībvalstīs digitālā dividende ir jau 
pieejama, un ES pāreja uz digitālo televīziju ir jāpabeidz līdz 2012. gadam.

Tāpēc referente aicina dalībvalstis

– līdz 2009. gada beigām pēc vienotas metodoloģijas izstrādāt valstu digitālās dividendes 
stratēģijas;

– veicināt jaunu pakalpojumu ieviešanu, sadarbojoties savā starpā un ar Komisiju, lai 
noteiktu kopējās radiofrekvenču spektra joslas digitālajā dividendē, kuras būtu iespējams 
optimizēt, izmantojot grupu veidošanu; 
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Komisijai savukārt jāveicina paraugprakses apmaiņa ES mērogā un jāsagatavo vajadzīgie 
pasākumi, lai rezervētu un saskaņotu kopējās radiofrekvenču joslas visā ES.


