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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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: 

1. Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-UE għadha lura wara l-Amerika ta' Fuq u partijiet tar-

reġjun Asja-Paċifiku f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-4G u l-projezzjonijiet tal-adozzjoni 

tal-5G; jemmen li l-Ewropa għandha ħafna x'tagħmel biex tirkupra, għaliex fl-2015 aktar 

minn 75 % tal-popolazzjoni tal-Istati Uniti kellhom aċċess għall-4G, meta mqabbla ma' 

28 % biss tal-popolazzjoni tal-UE; jinsab imħasseb ukoll dwar il-fatt li l-previżjonijiet tal-

industrija juru li sal-2022 se jkun hemm aktar minn 110 miljun abbonament għall-5G fl-

Amerika ta' Fuq, meta mqabbla ma' 20 miljun biss fl-Ewropa tal-Punent; jesprimi t-tħassib 

tiegħu dwar il-fatt li l-ebda wieħed mit-28 Stat Membru ma laħaq il-mira tal-Aġenda 

Diġitali ta' kopertura 100 % bil-veloċità għolja u ultra; jirrimarka li l-kopertura medja ta' 

aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss bħalissa hija ta' inqas minn 25 % f'xi Stati Membri; 

2. Jemmen li l-5G huwa aktar minn evoluzzjoni tat-teknoloġija broadband, peress li l-

ġenerazzjoni li jmiss tal-infrastruttura broadband ultraveloċi b'aċċess minn kullimkien se 

tmur lil hinn min-netwerks eżistenti ta' aċċess bla wajers; jinnota li dawn il-bidliet jistgħu 

jappoġġjaw it-trasformazzjoni ta' proċessi f'firxa wiesgħa ta' setturi ekonomiċi u 

jagħmluha possibbli li wieħed jirrisjedi, jikseb taħriġ u jaħdem fi kwalunkwe post fl-

Ewropa; jemmen li konnettività tal-internet aħjar tista' tikkontribwixxi għat-tkabbir 

ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, il-koeżjoni (territorjali u soċjali) u l-kompetittività fl-

Ewropa, filwaqt li tippromwovi opportunitajiet indaqs u l-ugwaljanza bejn is-sessi u 

ttejjeb l-istandards tal-għajxien tan-nies; 

3. Jenfasizza l-ammont konsiderevoli ta' investiment meħtieġ biex isseħħ soċjetà tal-gigabits 

u l-isfidi li din toħloq għall-investituri, l-operaturi u l-fornituri tas-servizz u l-ħolqien ta' 

sinerġiji ma' industriji oħrajn; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li fl-għaxar snin li ġejjin, 

ammont addizzjonali ta' EUR 155 biljun huwa meħtieġ biex ikun hemm konnettività tal-

gigabits fis-Suq Uniku Diġitali; jirrikonoxxi l-importanza kritika ta' aktar investiment 

sabiex il-prezzijiet għal kull unità jitbaxxew għall-konsumaturi u sabiex jiżdiedu l-kwalità 

u ż-żoni ta' kopertura tas-servizzi; jinnota li r-riċerka industrijali turi li aktar minn 90 % 

tat-tnaqqis fil-prezz għal kull unità ta' megabyte jirriżultaw mill-investiment meta 

mqabbel ma' effetti statiċi bħall-kompetizzjoni; jinnota li bl-użu ta' kejl ta' prezz għal kull 

megabyte l-Istati Uniti hija suq konsiderevolment irħas għall-konsumaturi mill-Ewropa; 

jemmen li l-kejl ta' dħul medju minn kull utent (ARPU) jista' jkun qarrieqi minħabba li 

dan ma jqisx il-veloċitajiet akbar, pakketti akbar ta' data, jew l-offerti illimitati li jintużaw 

mill-konsumaturi fl-Istati Uniti; 

4. Jenfasizza li l-introduzzjoni tan-netwerk 5G se tiddependi parzjalment mill-

kontribuzzjonijiet minn għotjiet u strumenti finanzjarji fil-livell tal-UE kollha; jitlob lill-

Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lil proġetti mmirati lejn it-twessigħ tal-aċċess 

għall-internet taħt il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE) għall-perjodu 

ta' programmazzjoni 2014–2020; jinnota li, b'kollox, il-Fondi SIE se jikkontribwixxu 

EUR 21.4 biljun lejn il-ħolqien tas-suq uniku diġitali fil-perjodu ta' programmazzjoni 

attwali, inklużi EUR 6 biljun għall-introduzzjoni ta' netwerks broadband b'veloċità għolja; 

jirrikonoxxi l-importanza ta' dawn il-fondi pubbliċi fil-kisba tal-għanijiet tal-Kummissjoni 
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iżda jemmen li se jkun meħtieġ li jiġi ġġenerat ħafna iktar kapital mis-settur privat jekk il-

kontinent għandu jinvesti ammont addizzjonali ta' EUR 155 biljun matul l-għaxar snin li 

ġejjin; jemmen li l-Fondi SIE jistgħu jkunu partikolarment utli fiż-żoni b'densità baxxa 

tal-popolazzjoni fejn is-soluzzjonijiet orjentati lejn is-suq ma jkunux ta' suċċess sabiex 

tinkiseb kopertura territorjali sħiħa; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri, l-awtoritajiet lokali u l-partijiet 

ikkonċernati l-oħra jkunu jistgħu jinvolvu ruħhom ma' firxa kumplessa ta' għotjiet, 

strumenti finanzjarji b'riskju baxx u sħubijiet pubbliċi-privati li huma disponibbli għall-

proġetti ta' konnettività; huwa tal-opinjoni li hija meħtieġa kooperazzjoni aħjar fil-livell 

lokali u dak reġjonali sabiex jiġu estiżi n-netwerks fissi u tiġi garantita l-konnettività tal-

gigabits sabiex il-benefiċjarji jiġu offruti offerti kompetittivi u prezzijiet attraenti filwaqt li 

jitħeġġu investimenti ġodda; jagħraf il-valur tal-istabbiliment ta' riżors onlajn li 

jippermetti li l-investituri fl-infrastruttura jirrevedu l-firxa sħiħa ta' possibilitajiet ta' 

finanzjament li huma disponibbli; jirrikonoxxi l-istabbiliment ta' Fond tal-Broadband, iżda 

jħeġġeġ lill-BEI u lill-Kummissjoni jiffukaw l-isforzi tagħhom fuq it-titjib ta' programmi 

eżistenti li jappoġġjaw is-settur tal-IT, bħall-Orizzont 2020, aktar milli fuq il-ħolqien ta' 

oħrajn ġodda; jistieden lill-Kummissjoni  tippromwovi sinerġiji possibbli bejn il-Fondi 

SIE u l-FEIS, kif ukoll sorsi oħra ta' finanzjament tal-UE; 

6. Jirrikonoxxi li l-qligħ fl-industrija tat-telekomunikazzjoni qed jonqos u li dan joħloq 

problema sinifikanti għal aktar investiment biex tinkiseb soċjetà tal-gigabits; jirrimarka li 

l-finanzjament għall-offerti huwa marbut strettament mal-prezzijiet tal-ishma u, f'dan ir-

rigward, is-self u strumenti finanzjarji oħra jistgħu jiġu assigurati meta investiment ikollu 

qligħ garantit fuq medda twila ta' żmien; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni 

tħares lejn kif l-awtoritajiet lokali u l-fornituri ta' servizzi oħra jistgħu jidħlu fis-suq biex 

jipprovdu servizzi speċjalizzati skont mudelli ta' negozju alternattivi; iqis li huwa 

importanti li jkun assigurat qligħ fuq il-programmi eżistenti ta' investiment u, meta jkun 

xieraq, li jiġu stabbiliti skemi oħra ta' inċentivi sabiex l-investituri jkunu jistgħu 

jappoġġjaw is-settur tal-5G; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura u żżomm il-finanzjament tal-Pjan ta' Azzjoni għall-5G 

fil-livell xieraq għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss; jinnota li ma hemm l-ebda 

rekwiżit vinkolanti għall-objettivi li jinsabu fil-Pjan ta' Azzjoni għall-5G li jridu jiġu 

ssodisfati mill-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-Pjanijiet Nazzjonali 

għall-Broadband sabiex tidentifika l-lakuni u tifformula rakkomandazzjonijiet speċifiċi 

għall-pajjiżi għal aktar azzjoni, meta tkun meħtieġa; jistieden lill-Istati Membri 

jiżviluppaw pjanijiet direzzjonali nazzjonali għall-introduzzjoni tal-5G bħala parti mill-

Pjan Nazzjonali għall-Broadband; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tqis iċ-ċirkostanzi ġeografiċi, soċjali u ekonomiċi tar-reġjuni 

kollha matul il-ħolqien ta' qafas regolatorju ġdid u l-implimentazzjoni tiegħu sabiex tikseb 

introduzzjoni komprensiva tal-5G u timmassimizza l-impatt ekonomiku tiegħu fost l-Istati 

Membri kollha; jenfasizza li l-investimenti jenħtieġ li jiġu appoġġjati permezz ta' ambjent 

ta' politika u regolatorju u li m'għandhomx jiddewmu minħabba skemi pubbliċi 

ambizzjużi wisq li jistgħu jfixklu l-implimentazzjoni tal-5G; jinnota li l-kumpaniji 

jeħtieġu aktar ċertezza dwar it-teknoloġija li se tkun inkluża u serħan tal-moħħ li l-proċess 

ta' koinvestiment jitmexxa b'mod ġust u miftuħ; 
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9. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq aktar analiżi tad-domanda għat-teknoloġija 5G peress li 

dan il-qasam ma ġiex eżaminat biżżejjed u huwa suġġett għal differenza konsiderevoli ta' 

opinjoni; jinnota li l-istudju primarju tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni sar minn 

kumpanija ta' konsulenza teknoloġika; jitlob b'mod partikolari li jiġu kkonsultati iktar is-

settur akkademiku u l-investituri fl-infrastruttura sabiex tinkiseb stampa affidabbli tad-

domanda futura għall-5G; jemmen li l-Kummissjoni għandha tagħmel u tippubblika 

rieżami tal-letteratura li jaggrega l-istudji kollha disponibbli dwar id-domanda Ewropea 

għall-5G f'dokument waħdieni ta' riċerka; jirrakkomanda li l-Kummissjoni tistabbilixxi 

rieżami annwali tal-progress b'rakkomandazzjonijiet għall-Pjan ta' Azzjoni tal-5G u li 

tgħarraf lill-Parlament bir-riżultati tiegħu; 

10. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tadotta politika ta' newtralità teknoloġika f'dak li 

jikkonċerna l-ksib ta' soċjetà tal-gigabits; jemmen li l-għażliet teknoloġiċi primarjament 

għandhom jitħallew f'idejn il-parteċipanti fis-suq sabiex jiġi żgurat li jiġu ssodisfati r-

realtajiet tad-domanda; jappoġġja wkoll regolamentazzjoni simettrika li ma xxekkilx l-

abilità ta' kumpaniji ġodda jew iżgħar li jidħlu fis-suq; jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni 

dwar l-importanza ta' proċessi trasparenti ta' kompetizzjoni f'kull livell ta' żvilupp u 

implimentazzjoni tat-teknoloġija 5G; 

11. Jemmen li l-miri ambizzjużi ppubblikati mill-Kummissjoni f'Settembru 2016 mhux se 

jintlaħqu mingħajr ma tingħata s-setgħa lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali u lill-gvernijiet reġjonali u lokali u mingħajr il-kollaborazzjoni bejn dawn l-

atturi kollha; jirrimarka li l-opinjoni tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-

Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) dwar il-qafas il-ġdid ta' komunikazzjonijiet 

elettroniċi tenfasizza l-possibilità ta' żieda fil-livell ta' interferenza fil-livell tal-UE, ta' 

burokrazija żejda u dgħufija tal-indipendenza tiegħu, u jitlob, għalhekk, li jkun hemm 

implimentazzjoni effiċjenti; jemmen li sabiex tinkiseb introduzzjoni koordinata tal-5G fl-

Istati Membri kollha tal-UE hemm bżonn li jitqiesu ċ-ċirkustanzi ekonomiċi u ġeografiċi 

speċifiċi għall-pajjiż; jieħu nota tal-riformi strutturali proposti għall-BEREC li, skont l-

Opinjoni ta' Livell Għoli ta' dik l-organizzazzjoni stess, jistgħu jbiddlu l-korp f'aġenzija 

deċentralizzata tal-UE b'persunal permanenti li jippresiedi gruppi ta' ħidma ta' esperti; 

jieħu nota wkoll tal-opinjoni tal-BEREC dwar setgħat tal-veto ġodda possibbli għar-

rimedji regolatorji tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, kif ukoll tal-proposti tal-

Kummissjoni biex iddaħħal atti ta' implimentazzjoni fil-Kodiċi l-ġdid, li se jippermetti li 

jkun hemm miżuri minn fuq għal isfel biex jiġi riżolt it-tilwim transkonfinali; huwa tal-

fehma li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex ifasslu, 

jimplimentaw u jirrevedu d-deċiżjonijiet dwar it-telekomunikazzjoni; jemmen li s'issa l-

BEREC kellu rwol proporzjonat fl-iżgurar tal-armonizzazzjoni fl-Ewropa kollha u li dawn 

ir-riformi jirriskjaw li jfixklu dan il-bilanċ; 

12. Itenni l-importanza ta' aktar simplifikazzjoni fil-livell tal-UE biex jiġi implimentat il-qafas 

il-ġdid tal-komunikazzjonijiet elettroniċi; jilqa' l-konsolidament ta' erba' direttivi eżistenti 

f'Kodiċi tal-Komunikazzjoni Uniku; jemmen li s-simplifikazzjoni u l-kjarifika jistgħu biss 

jgħinu lin-negozji jinvestu; jilqa' wkoll regoli ġodda dwar it-trasparenza li se jwasslu biex 

il-konsumaturi jingħataw l-informazzjoni kuntrattwali l-aktar importanti f'dokument 

b''forma qasira'; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jieħdu rwol 

ta' tmexxija fit-twaqqif ta' netwerks 5G b'mod responsabbli u inklużiv li jissalvagwardja 

d-drittijiet tal-konsumaturi;  
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13. Jenfasizza li l-assistenza finanzjarja għandha tfittex li tikseb distribuzzjoni ġeografikament 

ibbilanċjata, b'kont meħud tal-prinċipju tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u l-

livelli differenti ta' żvilupp tal-infrastruttura tal-ICT; 

14. Jenfasizza li l-aċċess għas-servizzi pubbliċi elettroniċi huwa importanti u li infrastruttura 

tal-komunikazzjonijiet moderni tassisti l-ħolqien ta' servizzi u applikazzjonijiet użati mill-

istituzzjonijiet tas-settur pubbliku, in-negozji u l-pubbliku; jiġbed l-attenzjoni lejn il-

kooperazzjoni bejn l-università u ċ-ċentri ta' riċerka, li għandhom il-potenzjal li jsiru sħab 

fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' proġetti tan-netwerk 5G, filwaqt li jimmassimizzaw is-

sinerġiji mal-Orizzont 2020; jinnota wkoll, minħabba li se jkunu meħtieġa ħiliet ġodda u 

bidliet edukattivi neċessarji, li d-dimensjoni edukattiva tal-implimentazzjoni l-iżvilupp tal-

5G jenħtieġ li tiġi pprovduta permezz tal-użu tal-opportunitajiet offruti mill-Fond Soċjali 

Ewropew; itenni l-ħtieġa li jiġu promossi l-inklużjoni diġitali u l-aċċess għall-internet, 

inkluż għall-persuni ikbar fl-età, li huma wkoll elementi importanti f'termini ta' 

ċittadinanza attiva u inklużjoni soċjali; 

15. Jilqa' ċ-ċertezza li liċenzji ta' 25 sena għall-ispettru tar-radju se jagħtu lill-investituri, 

inkluż il-ftehim politiku li ntlaħaq qbil dwaru riċentement dwar l-użu tal-banda ta' 

700 MHz għal broadband mobbli; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-approċċ tagħha 

lejn l-armonizzazzjoni peress li terz tal-ispettru li jista' jintuża għal broadband mobbli 

mingħajr fili għadu mhux assenjat; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tfittex il-kooperazzjoni 

internazzjonali bil-għan li jinkisbu standards armonizzati għall-5G; jistieden lill-

Kummissjoni tfassal l-arranġamenti tal-ġestjoni tal-ispettru għal ambjent teknoloġiku 

ħafna; jemmen fl-importanza ċentrali tad-disponibilità tal-ispettru fl-introduzzjoni tan-

netwerks 5G fl-Ewropa kollha; jirrikonoxxi li għad hemm inċertezza kbira fost l-industrija 

dwar il-baned tal-ispettru li fl-aħħar mill-aħħar se jintużaw għat-teknoloġija 5G; jinnota li 

x'aktarx se jkun hemm domanda konsiderevoli għall-ispettru tal-5G, bħalma attwalment 

hemm għall-ispettru tal-4G, li jfisser li l-ispejjeż għall-investituri x'aktarx li se jiżdiedu; 

16. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-kwistjonijiet ta' kopertura tan-netwerk; jinnota 

li d-distakk diġitali bejn ċerti reġjuni, b'mod partikolari bejn iż-żoni rurali u dawk urbani, 

għadu konsiderevoli; josserva li, minħabba li jinsabu 'l bogħod, iż-żoni rurali x'aktarx li 

ma jħossux l-istess benefiċċji mis-soċjetà tal-gigabits li jinħassu fl-ibliet, minħabba li il-

provvista hija inkonsistenti u mhux imfassla b'mod adegwat għall-ħtiġijiet; jafferma l-

konvinzjoni tiegħu li hija meħtieġa ambizzjoni determinata f'dak li jirrigwarda s-soċjetà 

tal-gigabits u li wieħed għandu jikkonċentra fuq l-iżgurar ta' kopertura tal-4G ġenerali; 

jitlob ukoll li tiġi żviluppata t-teknoloġija 5G għaż-żoni rurali; jesprimi tħassib dwar il-fatt 

li t-teknoloġija tal-5G attwalment hija insostenibbli ħlief fiż-żoni b'densità għolja ta' 

popolazzjoni u li dan jista' jkompli jżid il-qasma diġitali; jemmen li d-disponibilità 

universali ta' servizzi tal-internet bi prestazzjoni għolja tal-gigabits hija essenzjali sabiex 

jiġi evitat id-distakk diġitali li qed jikber bejn iż-żoni urbani u dawk rurali u sabiex tiġi 

promossa l-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali fid-dimensjoni diġitali tagħha; 

jirrikonoxxi li ż-żoni rurali jinsabu f'riskju li jibqgħu lura, għax l-investiment fiż-żoni 

rurali jeħtieġ proporzjon konsiderevolment ogħla ta' investiment per capita; jinnota li d-

distakk diġitali jfisser li, filwaqt li 58 % tal-popolazzjoni tal-UE tgħix f'żoni rurali, remoti 

u muntanjużi, huma biss 25 % minnhom li huma koperti b'veloċitajiet ogħla minn 

30 Mbps; jirrikonoxxi, għalhekk, li l-mira tal-Kummissjoni ta' mill-inqas 100 Mbps 

veloċità għad-download sal-2025 għall-unitajiet domestiċi kollha, kemm rurali kif ukoll 

urbani, hija ambizzjuża ħafna; 
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17. Ifakkar li l-kuntrast sinifikanti fil-veloċitajiet tal-broadband fiż-żoni rurali u urbani f'bosta 

Stati Membri huwa żvantaġġ serju għaż-żoni rurali fejn hemm għadd kbir ta' intrapriżi 

żgħar u mikrointrapriżi u negozji dipendenti fuq konnettività effettiva, li joħloq riskju 

għall-ħajja soċjali, kulturali u ekonomika tal-komunitajiet hemmhekk; jilqa' l-inizjattiva 

tal-Kummissjoni Ewropea li tistabbilixxi l-Qafas Parteċipatorju għall-Broadband sabiex 

tiżgura l-involviment ta' livell għoli ta' entitajiet pubbliċi u privati kif ukoll awtoritajiet 

lokali u reġjonali; 

18. Jinnota li r-reġjuni l-aktar imbiegħda, periferiċi u l-ġżejjer ibbenefikaw biss b'mod 

marġinali mir-regolamenti attwali; jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li tingħata attenzjoni 

partikolari lir-reġjuni mbiegħda. iżolati, periferiċi, rurali u muntanjużi u lill-partijiet kollha 

tal-UE fejn huwa meħtieġ l-appoġġ pubbliku sabiex jiġi kkumpensat għal nuqqas ta' qligħ 

finanzjarju għall-investituri privati; jenfasizza li jenħtieġ li r-reġjuni kollha tal-UE 

jibbenefikaw mill-vantaġġi tas-soċjetà tal-gigabits, ħaġa li se tikkontribwixxi b'mod 

sinifikanti għall-kompetittività reġjonali, l-aċċess għall-investiment ta' teknoloġija 

avvanzata, l-iffaċilitar tas-servizzi pubbliċi u l-opportunitajiet ta' negozju; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tagħmel ir-reġjuni l-aktar imbiegħda (kif definiti fl-Artikolu 349 tat-TFUE) 

qasam ewlieni li fih jinħolqu proġetti pilota. 
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