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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. Jissottolinja li d-dividend diġitali jipprovdi lill-Ewropa opportunitajiet uniċi biex 
tiżviluppa l-broadband u l-Internet u biex tibqa’ fuq quddiem nett fid-dinja f’dawk li huma 
teknoloġiji mobbli tal-multimidja filwaqt li sservi ta’ pont minn naħa għall-oħra tal-firda 
diġitali, billi tipprovdi opportunitajiet ġodda għaċ-ċittadini, servizzi, midja u diversità 
kulturali madwar l-Unjoni Ewropea kollha;

2. 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 huwa kruċjali biex ikunu jistgħu jinħolqu servizzi ġodda;

3. Jappoġġja approċċ komuni lejn l-użu ta’ l-ispettru sabiex ikun żgurat l-aqwa użu tad-
dividend diġitali, li jkun jippermetti lix-xandara jkomplu joffru s-servizzi preżenti 
tagħhom imma li jkun jalloka d-dividend diġitali fuq il-bażi tan-newtralità;

4. Jisħaq fuq l-importanza strateġika ta’ ambjent fl-Unjoni Ewropea fejn ikun iggarantit 
spazju għall-innovazzjoni, għal teknoloġiji ġodda, għal servizzi ġodda u għal dawk li 
deħlin ġodda sabiex tissaħħaħ il-kompetizzjoni u l-koeżjoni Ewropea; jissottolinja li hija 
ħaġa kruċjali li l-utenti aħħarija 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;

5. Huwa favur 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; iwissi, madankollu, dwar il-frammentazzjoni ta’ l-ispettru li jwassal 
biex riżorsi skarsi jkunu użati b’mod li ma jkunx l-aħjar; jistieden lill-Kummissjojni biex 
tiżgura li pjan ta’ spettru komuni mhux se joħloq barrieri ġodda għall-innovazzjoni 
ġejjiena.
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