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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. billi l-iblukkar fl-infrastruttura jista’ jkun ta’ theddida għall-pluraliżmu fix-xandir, u billi 
l-monitoraġġ effettiv mill-korpi regolatgorji nazzjonali huwa essenzjali biex nittrattaw il-
pluraliżmu fix-xandir,  

1. Jiġbed l-attenzjoni tar-reżoluzzjoni tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar l-interoperabilità ta’ 
servizzi tat-televiżjoni diġitali interattivi1, għax l-interoperabilità hija ta’ importanza 
fundamentali għall-pluraliżmu fix-xandir; 

2. Jitlob għal approċċ ekwilibrat fir-rigward ta' l-interpretazzjoni tad-dividend diġitali, li fih 
is-salvagwardji għall-pluraliżmu fix-xandir huma kwistjoni ta' prijorità; 

3. Jitlob għal approċċ bilanċjat fir-rigward tan-newtralità tan-netwerk fuq l-Internet, li fih l-
importanza tal-konsumatur hija fattur determinanti fl-għoti ta’ trattament preferenzjali; 
iqis li r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tat-telekom hija opportunità ideali sabiex tiddaħħal iżjed 
trasparenza dwar din il-kwistjoni; 

4. Għandu d-dubbji jekk l-inċentivi kummerċjali humiex biżżejjed biex ikun żgurat li l-
makni tat-tfittix ta’ l-Internet jipproduċu riżultat objettiv; iqis li l-monitoraġġ effettiv 
huwa essenzjali biex jiġi evitat l-użu ħażin ta’ pożizzjoni dominanti; jistieden lill-
Kummissjoni biex tressaq mudell f'dan ir-rigward;

5. Jikkunsidra li hemm bżonn ta’ azzjoni mill-UE dwar il-preżentazzjoni ta’ gwidi ta’ 
programmi elettroniċi u ta' faċilitajiet ta’ riċerka u navigazzjoni; Jistieden lill-
Kummissjoni biex taċċerta, permezz ta’ proċeduri konsultattivi, jekk humiex il-linjigwidi 
minimi jew ir-regolamentazzjoni skond is-settur speċifiku li huma meħtieġa biex jiġi 
salvagwardjat il-pluraliżmu fix-xandir;

6. Jappoġġja r-reviżjoni regolari ta' dispożizzjonijiet ‘must-carry’ fid-dawl tal-bidliet 
teknoloġiċi, u jqis l-aċċess garantit għax-xandir pubbliku u għas-servizzi ta’ interess 
ġenerali għandhom, ta’ l-inqas, jkunu garantiti mill-Istati Membri.

                                               
1  Testi adottati, P6_TA(2007)0497.
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