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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind obținerea de beneficii absolute de pe urma dividendului digital în Europa: o 
abordare comună a utilizării spectrului de frecvențe eliberat prin trecerea la tehnologia 
digitală 
(2008/2099(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei întitulată „Să beneficiem pe deplin de dividendul 
digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvențe eliberat prin 
trecerea la tehnologia digitală” (COM(2007)0700),

– având în vedere Rezoluția sa din 14  februarie 2007 intitulată „Către o politică europeană 
privind spectrul de frecvențe radio”1, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Priorități ale spectrului UE pentru 
trecerea la tehnologia digitală în contextul apropiatei Conferințe regionale UIT privind 
radiocomunicațiile 2006 (RRC-06)” (COM(2005)0461), 

– având în vedere avizul Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio 
din 14 februarie 2007 privind implicațiile politicii comunitare în domeniul spectrului de 
frecvențe cauzate de dividendul digital,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 noiembrie 2005 privind accelerarea tranziției de la 
difuziunea analogică la cea digitală2,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele 
Comisiei pentru piața internă, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al 
Comisiei pentru cultură și educație (A6-0000/2008),

A. întrucât, ca urmare a eficienței superioare a transmisiilor digitale, trecerea de la 
televiziunea analogică la cea digitală terestră până la sfârșitul lui 2012 va elibera o gamă 
de frecvențe fără precedent în Uniunea Europeană, oferind, astfel, posibilitatea de a 
realoca spectrul, prezentând noi posibilități pentru creșterea pieței;

B. întrucât spectrul radio este fundamental pentru furnizarea unei game extinse de servicii și 
pentru dezvoltarea unor piețe bazate pe tehnologie, a cărei valoare este estimată la 2,2% 
din PIB-ul UE, fiind, astfel, un factor-cheie pentru dezvoltare, productivitate și dezvoltare 
a industriei europene în conformitate cu Strategia de la Lisabona;

C. întrucât gradul mare de ocupare a spectrului a constituit un obstacol în calea dezvoltării 
unor servicii noi, iar utilizarea sa eficientă este de importanță crucială pentru a asigura 
accesul la spectru pentru diversele părți interesate care doresc să ofere servicii;

                                               
1 JO C 287 E, 29.11.2007, p. 364.
2 JO C 280 E, 18.11.2006, p. 115.
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D. întrucât utilizarea eficientă a spectrului contribuie, de asemenea, la atingerea obiectivelor 
culturale ale politicilor UE și ar trebui să sprijine diversitatea culturală și lingvistică, 
precum și pluralismul media;

E. întrucât cele 27 de state membre nu au un calendar comun pentru trecerea la tehnologia 
digitală; întrucât în numeroase state membre planurile pentru trecerea la tehnologia 
digitală se află într-un stadiu avansat, iar în altele trecerea a avut deja loc,

1. recunoaște importanța inițiativei i2010 ca parte a noii Strategii de la Lisabona și 
subliniază importanța accesului eficient la spectru și a utilizării eficiente a acestuia pentru 
atingerea obiectivelor de la Lisabona;

2. îndeamnă insistent statele membre să cadă de acord asupra unui calendar comun și să 
elibereze dividendele lor digitale de îndată ce este posibil, permițând cetățenilor europeni 
să beneficieze de dezvoltarea unor servicii noi, inovatoare și competitive;

3. consideră că dividendele digitale eliberează un spectru suficient pentru ca difuzorii să-și 
dezvolte și extindă considerabil serviciile și să țină seama, în același timp, de alte aplicații 
potențiale sociale, culturale și economice, cum ar fi aplicații în bandă largă concepute 
pentru a depăși așa-numitul „decalaj digital”;

4. subliniază beneficiile potențiale care pot fi obținute de pe urma folosirii coordonate a 
spectrului în cadrul UE în contextul economiilor de scară, precum și necesitatea de a 
utiliza cu un maxim de eficiență dividendul digital pentru a evita fragmentarea, care ar 
duce la o utilizare sub nivelul optim a acestei resurse rare;

5. subliniază că principiul director principal pentru alocarea dividendului digital ar trebui să 
constea în asigurarea celei mai bune valori sociale, culturale și economice, concretizate 
într-o ofertă îmbunătățită și mai bine reprezentată geografic de servicii și de conținut 
digital către cetățeni, și nu doar din maximizarea veniturilor publice;

6. subliniază faptul că o cale potențială prin care dividendul digital poate ajuta la atingerea 
obiectivelor de la Lisabona este creșterea disponibilității serviciilor de acces la bandă 
largă pentru cetățenii și actorii economici din întreaga UE, atenuând decalajul digital prin 
furnizarea de beneficii pentru zonele defavorizate, îndepărtate sau rurale și asigurând 
acoperirea universală în cele 27 de state membre;

7. subliniază contribuția pe care dividendul digital o poate avea la furnizarea către cetățeni 
de servicii sociale îmbunătățite, în special către cei care trăiesc în zone defavorizate sau 
izolate, cum ar fi e-guvernare, e-sănătate și e-educație;

8. subliniază că dividendul digital reprezintă, de asemenea, un instrument important pentru 
politicile audiovizuale și de mass-media care ar putea promova și proteja în mod eficient 
libertatea de expresie și pluralismul cultural și al mass-mediei;

9. încurajează statele membre să țină seama de oportunitatea oferită de faptul de a permite 
utilizatorilor fără licență posibilitatea de a accesa dividendul, în special întreprinderilor 
mici și mijlocii și sectorului non-profit;
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10. subliniază că alocarea dividendului digital în fiecare stat membru între diversele aplicații 
potențiale ar trebui să se realizeze în mod transparent și după o dezbatere publică extinsă 
și ar trebui să fie susținută de studii independente de evaluare a impactului socio-
economic;

11. recunoaște contribuția Acordului UIT Geneva-06 (Conferința regională privind 
radiocomunicațiile 2006) și a Conferinței mondiale privind radiocomunicațiile 2007 
(WRC-07) la reorganizarea benzii UHF;

12. invită statele membre să dezvolte, până la sfârșitul lui 2009, folosind o metodologie 
comună, strategii naționale pentru dividendul digital; îndeamnă insistent Comisia să 
asiste statele membre la dezvoltarea strategiilor naționale pentru dividendul digital și să 
promoveze cele mai bune practici la nivel comunitar;

13. subliniază că iminența trecerii la tehnologia digitală în anumite state membre și 
diferențele dintre planurile naționale de trecere la tehnologia digitală fac necesară o 
reacție la nivel comunitar care nu poate aștepta până la intrarea în vigoare a directivelor
de reformă;

14. recunoaște dreptul statelor membre de a determina utilizarea dată dividendului digital, dar 
afirmă, de asemenea, că o abordare coordonată la nivel comunitar este singura cale de a 
evita interferențele dăunătoare între statele membre și între statele membre și țările terțe;

15. sprijină o abordare comună și echilibrată a utilizării date dividendului digital, permițând, 
pe de o parte, difuzorilor să continue să-și ofere și să-și extindă serviciile și, pe de altă 
parte, operatorilor de comunicații electronice să folosească această resursă pentru a oferi 
servicii noi care acoperă alte utilizări sociale și economice importante, dar subliniază 
faptul că, în orice caz, dividendul digital ar trebui alocat pe bază de criterii care nu depind 
de tehnologie;

16. subliniază beneficiile potențiale, concretizate în economiile de scară, inovare, 
interoperabilitate și furnizarea de servicii potențiale paneuropene, ale folosirii unei 
abordări coordonate și, în cazul în care este posibil, ale armonizării la nivel comunitar a 
unor sub-benzi comune ale spectrului de frecvențe ale dividendului digital pentru diverse 
grupe de aplicații pe bază de criterii care nu depind de tehnologie; încurajează statele 
membre să lucreze împreună și să identifice astfel de sub-benzi împreună cu Comisia;

17. pentru o utilizare mai eficientă a spectrului și pentru a facilita apariția unor servicii 
naționale, transfrontaliere și paneuropene inovatoare și de succes, sprijină atitudinea de 
coordonare adoptată de Comisie, bazată pe trei grupe diferite ale spectrului UHF, ținând 
seama de potențialul de interferențe radio care apar în urma coexistenței a diverse tipuri 
de rețele pe aceeași bandă și a autorizațiilor existente; 

18. îndeamnă insistent Comisia să inițieze, în cooperare cu statele membre, studiile tehnice și 
socio-economice necesare pentru a determina mărimea și caracteristicile sub-benzilor 
care ar putea fi coordonate sau armonizate la nivel comunitar;

19. invită Comisia să transmită Parlamentului European și Consiliului, imediat după 
finalizarea acestor studii și după consultarea Grupului pentru politica în domeniul 
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spectrului de frecvențe radio și a Conferinței Europene a Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor, ținând seama în mod corespunzător de specificul național, o 
propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri pentru rezervarea și coordonarea la 
nivel comunitar a unor sub-benzi comune ale dividendului digital;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Fostering a democratic debate
The switchover from analogue to digital terrestrial television by the end of 2012 will free up 
an unprecedented amount of spectrum in Europe as a result of the superior transmission 
efficiency of digital technology. This spectrum is known as the “digital dividend”1.

The Commission claims that the digital dividend opens up sufficient spectrum for 
broadcasters to significantly develop and expand their services while at the same time 
ensuring that other important social and economic uses, such as broadband applications to 
overcome the “digital divide”, have access to this valuable resource.

The Commission argues that benefits of the digital dividend can only be fully reaped if the 
focus is on seeking without taboos the most valuable applications for the spectrum. Calls are 
now growing for further discussions about how the digital dividend should be used and the 
need for a wide-ranging public debate on the subject is emerging.

Public policy objectives or market allocation
The allocation of the digital dividend can follow different policy rationales. The Culture, 
Media and Sport Select Committee of the UK Parliament has rejected terrestrial broadcasters’ 
calls to set aside digital dividend spectrum for HDTV and in its report on the New Media and 
the Creative Industries has endorsed the UK regulator's approach to auction the frequencies 
released by digital switchover on a technology and application neutral basis. In contrast the 
French Senate in a recent report rejects the notion of technological neutrality. "It is clear to 
this commission that the allocation of frequencies among various possible uses should be the 
result of a political decision following a democratic debate, and should not be abandoned to 
the blindness of market forces", the report says. "This commission has serious reservations 
about the technology neutral approach that the European Commission intends to adopt when it 
reviews its electronic communications regulations".

The different solutions proposed at national level, the immediacy of switchover in some 
countries and the differences in the national plans, require a response at Community level that 
can not wait until the reform Directives enter into force.

Member States have the right to determine the use of the digital dividend but a Community 
coordinated approach can ensure avoiding harmful interference among Member States and 
between Member States and third countries.

How to arbitrate among competing uses?
Broadcasters and telecom operators have commissioned studies on the economic and social 
value of different uses with very diverging results.
                                               
1  The digital dividend is described by the Commission as the spectrum over and above the frequencies required 
to support existing broadcasting services in a fully digital environment, including current public service 
obligations
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The Rapporteur strongly supports a common and balanced approach to the use of digital 
dividend allowing both broadcasters to continue offering and expanding their services and 
telecom operators to use this resource to deploy new services, but allocating the digital 
dividend on a technology neutral basis to other important social and economic uses.

What scope for an EU intervention?
The Commission proposes a coordinated action at EU level (a common approach is adopted 
to spectrum planning) in order to ensure optimal use of the dividend from a combined social 
and economic perspective. The Commission argues that the frequencies released by digital 
TV switchover should be arranged into "clusters" to be used by similar services to prevent 
interference. "Failure to act will mean that spectrum allocations will be determined by 
applications that are successful elsewhere in the world", the document argues. The 
Commission says one way services like broadcasting should go in the lower bands; medium 
to low power unidirectional services, like mobile TV, should go in a higher sub-band; while 
two way services like mobile and fixed broadband should go in the highest band. As a first 
step the Commission proposes technical studies to decide on the size and characteristics of 
these sub-bands. The Communication says the broadcasting sub-band should be under the 
control of Member States; the mobile multimedia band should be voluntarily harmonised, but 
the higher band should be subject to "EU harmonisation". "The Commission would use a 
binding Community law instrument to adopt a clustering decision".

For adopting this decision, the Commission should undertake in cooperation with the Member 
States the appropriate technical and socio-economic studies to determine the size and 
characteristics of the sub-bands that could be coordinated or harmonised at Community level.

The Rapporteur underlines that the Commission should submit, as soon as the required 
technical studies are completed and having consulted both the RSPG and CEPT and taking 
due account of national specificities, a legislative proposal to the European Parliament and to 
the Council for adopting the required binding measures to reserve and coordinate at EU level 
the identified common sub-bands of the digital dividend.

The way forward
The contribution of the ITU Geneva-06 Agreement (RRC-06) and of the World Radio 
communications Conference 2007 (WRC-07) was critical for the reorganisation of the UHF 
band and now it is time to initiate the decision process on the common approach to the use of 
the digital dividend, in the light of the digital dividend becoming already available in some 
Member States and with the EU transition towards digital television expected to be completed 
by 2012.

Therefore the Rapporteur calls on Member states to

– Develop following a common methodology, national digital dividend strategies by the end 
of 2009;
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– Facilitate the introduction of new services by working together and with the Commission 
to identify common spectrum bands in the digital dividend that can be optimised by 
application clusters.

The Commission on its part should promote best practice at EU level and will prepare the 
required measures to reserve and coordinate the common bands at EU level.
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