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 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 

ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

 Jenfasizza li soċjetà Ewropea tal-gigabit b'saħħitha u l-iskjerament f'waqtu tat-

teknoloġiji 5G huma l-aktar direzzjoni inklużiva lejn ir-realizzazzjoni tas-suq uniku 

diġitali, peress li broadband b'veloċità għolja jista' jippromovi t-tkabbir universali, b'mod 

partikolari f'żoni rurali, billi jipprovdilhom l-għodod biex jipparteċipaw fl-era tal-Internet 

tal-Oġġetti (IoT) bl-istess pass bħal f'żoni urbani, filwaqt li jkunu jistgħu jgawdu minn 

vantaġġ kompetittiv ta' spejjeż aktar baxxi relatati mal-akkomodazzjoni, l-ikel u l-

edukazzjoni;

 Jiddeplora s-sitwazzjoni li nħolqot minħabba li l-UE damet biex tirreaġixxi għall-4G, 

meta mqabbla ma' reġjuni oħra tad-dinja li ħadu r-riedni f'idejhom u li issa qed jaħsdu l-

benefiċċji assoċjati;

 Jenfasizza l-importanza kbira ta' rispons effikaċi fl-istadji bikrija tal-5G sabiex l-UE tkun 

fuq quddiem, peress li l-benefiċċji relatati ma' li tkun fuq quddiem nett fid-dinja f'dak li 

jikkonċerna t-twittiq tat-triq għal din it-teknoloija huma potenzjalment għoljin ħafna, u 

biex dan iseħħ, il-politiki u r-regoli jeħtieġ ikunu orjentati lejn il-futur, favur l-investiment 

u l-innovazzjoni, b'approċċ ħafif u bbażat fuq is-suq li jrawwem il-kompetizzjoni, 

flimkien ma' politiki fiskali għaqlin, filwaqt li jirrikonoxxi li l-investiment huwa meħtieġ 

biex tinħoloq kompetizzjoni li min-naħa tagħha tħeġġeġ l-innovazzjoni, is-servizzi ġodda 

u fl-aħħar mill-aħħar aktar investiment li minnu jibbenefika l-konsumatur; 

 Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu allinjati r-regoli bażiċi għall-allokazzjoni ta' spettru ġdid fi ħdan 

il-banda ta' 700 MHz għall-broadband mingħajr fili u biex jiġi kkunsidrat l-għoti ta' 

liċenzji għal żmien twil biżżejjed sabiex tingħata prevedibbiltà lill-investituri, filwaqt li 

jiġi enfasizzat li ftehim dwar l-armonizzazzjoni tas-sett kollu tal-baned tal-ispettru inqas u 

akbar minn 6 GHz huwa strateġikament importanti għall-iskjerament tal-5G u jeħtieġ li 

jintlaħaq sal-aħħar tal-2017;

 Jenfasizza li l-istabbiliment ta' standards tal-industrija li huma aċċettati b'mod wiesa' 

għan-netwerks 5G u għall-mezzi tal-IoT li jistgħu jużaw il-5G huwa kritiku sabiex tiġi 

żgurata adozzjoni rapida tal-IoT, u li t-tmexxija tas-settur privat hija meħtieġa għall-

adozzjoni ta' dawn l-istandards;

 Jinsab imħasseb li fin-nuqqas ta' netwerks u infrastruttura diġitali moderni li jipprovdu 

konnettività b'veloċità għolja u ta' kwalità tajba, l-UE qiegħda f'periklu li tibqa' lura meta 

mqabbla ma' reġjuni oħra f'dak li jirrigwardja l-attrazzjoni ta' investimenti u ż-żamma tal-

għarfien, li jirriżulta fit-telf ta' vantaġġ kompetittiv;

 Jafferma mill-ġdid it-twemmin tiegħu fil-ħtieġa urġenti għal standardizzazzjoni għall-

prevenzjoni tal-frammentazzjoni tat-teknoloġiji 5G sabiex ma tiġix imfixkla l-

interoperabbiltà, u jfakkar li sabiex jittieħed ir-rwol ta' tmexxija fl-abbozzar ta' standards 

globali, il-kooperazzjoni internazzjonali hija ta' importanza kbira, u jafferma mill-ġdid 

ukoll il-ħtieġa biex tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-istandards globali inizjali tal-5G sal-

aħħar tal-2019 b'tali mod li tiġi permessa tnedija kummerċjali f'waqtha tal-5G;
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 Jenfasizza l-fatt li, skont il-Kummissjoni, il-pjan ta' azzjoni biex jiġi skjerat il-5G madwar 

l-UE għandu "l-potenzjal li joħloq żewġ miljun impjieg" minkejja r-rati konsistenti attwali 

li huma baxxi fit-tkabbir u għolja f'dak li jikkonċerna l-qgħad, speċjalment fost iż-

żgħażagħ;

 Jinnota l-ħtieġa li jiġu involuti bis-sħiħ il-partijiet interessati kollha, mill-istituzzjonijiet 

tal-UE sal-Istati Membri, mis-settur privat sas-soċjetà ċivili, sabiex tiġi żviluppata viżjoni 

komuni u kondiviża mirfuda bl-idea li t-tekonoloġiji diġitali u l-komunikazzjonijiet 

għandhom il-potenzjal li joħolqu ħajja aħjar għal kulħadd; 

 Jafferma mill-ġdid it-twemmin tiegħu li suq intern dinamiku u aktar b'saħħtu jista' jinkiseb 

biss permezz ta' tkabbir solidu u aktar impjiegi, u t-tlestija ta' suq uniku diġitali prosperuż 

hija l-aktar mod veloċi biex jinkisbu t-tkabbir u impjiegi ġodda ta' kwalità.


