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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 dawn is-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jaqbel dwar il-bżonn li jiġi żgurat użu ottimali tad-dividend diġitali minn perspettiva 
soċjali, kulturali u ekonomika;

2. Jenfasizza li l-ispettru jikkostitwixxi riżorsa ewlenija għat-tħaddim efettiv tas-suq intern; 
jaqbel li d-dividend diġitali huwa okkażjoni unika biex jinfetaħ spettru biżżejjed għax-
xandara biex dawn jiżviluppaw u jespandu s-servizzi tagħhom u jkopru t-talba dejjem 
tikber għal servizzi ta' komunikazzjoni bla fili, speċjalment f'zoni rurali; jenfasizza li l-użu 
ta' mekkaniżmi tas-suq għandu jissalvagwardja l-interessi tal-konsumatur u jinkoraġġixxi 
l-ħolqien ta' prodotti u servizzi innovattivi; 

3. Jinnota d-diverġenza fl-iskemi nazzjonali għall-allokazzjoni u l-isfruttament ta' spettru u 
jinnota l-fatt li dawn id-differenzi jirrappreżentaw ostakoli serji fil-kisba ta' suq uniku li 
jaħdem b'mod effettiv; 

4. Jenfasizza l-importanza ta' newtralità teknika biex jiġu promossi l-innovazzjoni u l-
interoperabilità; jitlob biex ikun hemm politika iktar flessibbli u trasparenti għall-
kunsiderazzjoni ta' l-interess pubbliku;

5. Jitlob li jkun hemm approċċ pass pass f'dan il-qasam; huwa ta' l-opinjoni li l-effetti għal 
netwerks iżgħar - speċjalment netwerks lokali bla fili - li għalihom ma japplikaw l-ebda 
rekwiżiti ta' liċenzja bħalissa, għandu jittieħed kont tagħhom u li għandu jiġi promoss 
aċċess universali għall-broadband, speċjalment f'zoni rurali;

6. Jaqbel dwar il-bżonn li jkun hemm koordinazzjoni fil-livell ta' l-UE biex jiġi żgurat li 
jitħaddem il-potenzjal sħiħ tad-dividend diġitali, iżda jenfasizza wkoll il-bżonn li tiġi 
żgurata flessibilità biex jiġu indirizzati diverġenzi fil-livell nazzjonali, bħall-bżonnijiet 
soċjali u tas-suq lokali; jaqbel li kwalunkwe ippjanar komuni ta' spettru għandu jibqa' jiġi 
rivedut biex ikunu jistgħu isiru aġġustamenti adegwati;

7. Jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni biex wieħed jersaq lejn pjan ta' spettru komuni fil-
livell ta' l-UE u biex jitħejjew il-miżuri neċessarji biex jiġu riżervati u koordinati meded 
komuni fil-livell ta' l-UE.
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