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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 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. Jinnota li llum il-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri għadhom lura meta mqabbla ma' pajjiżi 
żviluppati oħra fejn jidħol l-investiment f'infrastrutturi tal-komunikazzjoni tal-
ġenerazzjoni l-ġdida, u jenfasizza li l-kisba tal-pożizzjoni l-aktar avvanzata fl-iżvilupp tal-
broadband u ta' l-Internet hija kruċjali għall-kompetittività u l-koeżjoni ta' l-Unjoni 
Ewropea fl-arena internazzjonali, speċjalment fir-rigward ta' l-iżvilupp ta' pjattaformi 
diġitali interattivi u l-forniment ta' servizzi ġodda bħal m’huma s-servizzi elettroniċi ta’ l-
e-kummerċ, ta’ l-e-saħħa, ta’ l-e-tagħlim u ta' l-e-gvern;

2. Jenfasizza li d-dividend diġitali jipprovdi lill-Ewropa opportunitajiet uniċi biex tiżviluppa 
servizzi ġodda bħat-televiżjoni mobbli u l-aċċess għall-Internet mingħajr wajers u biex 
tibqa’ fuq quddiem nett fid-dinja f’dawk li huma teknoloġiji tal-multimidja mobbli filwaqt 
li tnaqqas id-differenzi fil-qasma diġitali, billi tipprovdi opportunitajiet ġodda għaċ-
ċittadini, għas-servizzi, għall-midja u għad-diversità kulturali fl-Unjoni Ewropea kollha;

3. Jinnota li l-konverġenza teknoloġika hija realtà, waħda li toffri lis-servizzi tradizzjonali 
mezzi u opportunitajiet ġodda; jenfasizza li l-aċċess għall-partijiet ta’ l-ispettru li qabel 
kienu rriservati għax-xandir jistgħu jgħinu biex jinħolqu servizzi ġodda kemm-il darba l-
ispettru jkun immaniġġjat b'mod kemm jista' jkun effiċjenti u effettiv sabiex ikun evitat li 
t-twassil ta' programmi ta' xandir diġitali ta' kwalità għolja jiġu mfixkla;

4. Josserva li tista' tintlaħaq allokazzjoni effiċjenti tad-dividend diġitali mingħajr ma tiġi 
mfixkla l-ebda waħda mill-partijiet li fil-preżent għandhom liċenzji ta' l-ispettru fil-firxa 
tal-frekwenzi ultra-għolja (UHF), u li t-tkomplija u l-espansjoni tas-servizzi attwali ta' 
xandir jistgħu jinkisbu b'mod effettiv, u fl-istess ħin ikun żgurat li t-teknoloġiji l-ġodda 
tal-multimidja mobbli u ta' l-aċċess mingħajr wajers għall-broadband ikunu allokati riżorsi 
ta' spettru sostanzjali fil-firxa tal-frekwenzi ultra-għolja sabiex liċ-ċittadini Ewropej 
jitwasslulhom servizzi interattivi ġodda;

5. Jinsab konvint li pakketti 'multiplay' ġodda, li jkun fihom teknoloġiji u servizzi 
innovattivi, jista' jkun li dalwaqt se jibdew jiġu offruti minħabba ż-żieda fil-konverġenza 
teknoloġika, u jinnota, fl-istess ħin, li l-ħruġ ta' dawk l-offerti jiddependi b'mod kruċjali 
mid-disponibilità ta' spettru li hu ta’ siwi kbir kif ukoll mid-disponibilità ta' teknoloġiji 
interattivi li jippermettu l-interoperabilità, il-kollegabilità u l-kopertura mingħajr 
interruzzjoni, bħalma huma t-teknoloġiji tal-multimidja mobbli u t-teknoloġiji ta’ aċċess 
mingħajr wajers għall-broadband;

6. Jenfasizza li d-dividend diġitali jagħti opportunità unika biex l-Unjoni Ewropea tiżviluppa 
l-irwol tagħha bħala dik ta’ quddiem nett fid-dinja fit-teknoloġiji tal-multimidja mobbli u 
fl-istess ħin biex tnaqqas id-differenzi fil-qasma diġitali bi fluss akbar ta' informazzjoni, 
tagħrif u servizzi li jikkollegaw ma' xulxin liċ-ċittadini Ewropej kollha u li jipprovdu 
opportunitajiet ġodda għall-midja, għall-kultura u għad-diversità fiz-zoni kollha tat-
territorju ta' l-Unjoni Ewropea;
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7. Jappoġġja l-isforzi għal approċċ koordinat għall-użu ta’ l-ispettru sabiex ikun żgurat li 
jkun hemm l-aqwa użu tad-dividend diġitali, li jkun jippermetti lix-xandara li jkomplu bis-
servizzi preżenti tagħhom u jiżviluppawhom aktar waqt li jippermettu li utenti ġodda oħra 
jibbenefikaw mid-dividend diġitali f'konformità mal-ftehimiet internazzjonali u mal-
prijoritajiet tal-politiki nazzjonali;

8. Jisħaq fuq l-importanza strateġika ta’ ambjent fl-Unjoni Ewropea fejn ikunu ggarantiti 
spazju għall-innovazzjoni, teknoloġiji ġodda, servizzi ġodda u parteċipanti ġodda sabiex 
tissaħħaħ il-kompetittività u l-koeżjoni Ewropea; jenfasizza li hija ħaġa kruċjali li l-utenti 
finali jingħataw il-libertà ta' l-għażla f'dak li jirrigwarda prodotti u servizzi sabiex 
jintlaħaq l-iżvilupp dinamiku tas-swieq u tat-teknoloġiji fl-Unjoni Ewropea;

9. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea trid tibbenefika minn opportunità unika bħal din mill-aktar 
fis possibbli jekk trid li tiġi ta' quddiem nett fid-dinja fi pjattaformi diġitali interattivi 
ġodda u jekk trid li ġġib fis-seħħ is-'soċjetà ta' l-informazzjoni għal kulħadd', kif maħsub 
fl-istrateġija i2010, u li ħtieġa bħal din tista' tirrikjedi koperazzjoni attiva bejn l-Istati 
Membri sabiex jingħelbu l-ostakoli li hemm fil-livell nazzjonali fl-allokazzjoni (mill-ġdid) 
effiċjenti tad-dividend diġitali;

10. Jenfasizza l-benefiċċji għall-Istati Membri meta jiftħu l-bieb għad-dividendi diġitali 
tagħhom mill-aktar fis possibbli sabiex jippermettu liċ-ċittadini u l-konsumaturi Ewropej 
li japprofittaw ruħhom minn servizzi ġodda, innovattivi u kompetittivi; jinnota, b'mod 
partikulari, li xi pajjiżi diġà qalbu għax-xandir diġitali u/jew identifikaw id-dividend 
diġitali tagħhom;

11. Jenfasizza li l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw irkantijiet li jkunu teknoloġikament 
newtrali bil-għan li jiġu allokati frekwenzi li huma lliberati minħabba d-dividend digitali u 
bil-għan li dawk il-frekwenzi jsiru kummerċjabbli; iqis, madankollu, li din il-proċedura 
għandha tkun konformi għalkollox mar-regolamenti tar-radju ta' l-ITU, ma' l-ippjanar 
nazzjonali tal-frekwenzi u ma' l-objettivi tal-politiki nazzjonali sabiex tkun evitata 
interferenza dannuża bejn is-servizzi pprovduti; iwissi dwar il-frammentazzjoni ta’ l-
ispettru li twassal biex riżorsi skarsi ma jkunux użati bl-aħjar mod; jistieden lill-
Kummissjojni biex tiżgura li pjan koordinat ta’ l-ispettru għall-ġejjieni ma  joħloqx 
ostakoli ġodda għall-innovazzjoni tal-ġejjieni;

12. Jisħaq fuq il-punt li d-dividend diġitali jipprovdi opportunitajiet ġodda għall-objettivi tal-
politiki nazzjonali tal-qasam awdjoviżiv u dak tal-midja; għalhekk, jinsab konvint li d-
deċiżjonijiet dwar l-immaniġġjar tad-dividend diġitali għandhom jippromwovu objettivi 
ta’ interess ġenerali marbuta ma’ politiki awdjoviżivi u tal-midja bħal m’huma l-libertà ta’ 
l-espressjoni, il-pluraliżmu tal-midja u d-diversità kulturali u lingwistika;

13. Jappella għal koperazzjoni mill-qrib fost l-Istati Membri sabiex jinkiseb suq intern 
effiċjenti, miftuħ u kompetittiv billi jiġu identifikati firxiet komuni ta' l-ispettru għall-
iżvilupp ta' servizzi ġodda pan-Ewropej u sabiex ikun żgurat li jkun hemm skala 
suffiċjenti għall-użu ta' teknoloġiji ġodda tan-netwerk;

14. Iqis li fil-każijiet ta' rkantijiet bil-ħsieb li jiġu allokati l-frekwenzi, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw approċċ komuni fir-rigward tal-kundizzjonijiet u l-modalitajiet ta' l-
irkantijiet u l-allokazzjoni tar-riżorsi ġġenerati; jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
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tippreżenta linji ta’ gwida skond dawk l-istess ħsibijiet;



PE404.780v02-00 6/6 AD\726545MT.doc

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data ta’ l-adozzjoni 3.6.2008

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

37
0
9

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, 
Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan 
Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-
Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît 
Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar 
Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars 
Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio 
Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, 
Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, 
Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den 
Burg, Cornelis Visser

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Katerina Batzeli, Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján 
Hudacký, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan


	726545mt.doc

