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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-tfassil ta' Politika Ewropea dwar il-‘Broadband’
(2006/2273(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "Tnaqqis tad-
differenzi fl-aċċess għall-‘Broadband’" (COM(2006)0129),

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Forum dwar id-Differenzi fil-Qasam Diġitali tal-15 ta' Lulju 
2005 dwar l-aċċess għall-‘broadband’ u l-appoġġ pubbliku f'zoni mhux moqdija b'mod xieraq,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 
'Implimentar ta' l-Istrateġija Mġedda ta’ Liżbona għat-Tkabbir Ekonomiku u l-Impjiegi' 
(COM(2006)0816) u l-Anness mehmuż tagħha,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu 'Konnessjoni 
ta' l-Ewropa f'veloċità għolja: żviluppi reċenti fis-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi' 
(COM(2004)0061),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-Reviżjoni tal-
qafas regolatorju għal netwerks u servizzi elettroniċi ta' komunikazzjoni (COM(2006)0334),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 
2002 dwar qafas regolatorju komuni għal netwerks u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika 
(Direttiva ta' Qafas)1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu ‘i2010 –
Soċjetà Ewropea ta’ l-Informazzjoni għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi’ (COM(2005)0229),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "i2010 – L-
Ewwel Rapport Annwali dwar is-Soċjetà Ewropea ta' l-Informazzjoni" (COM(2006)0215),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 854/2005/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Mejju 2005 li tistabbilixxi Programm Komunitarju plurijennali dwar il-promozzjoni ta' użu 
aktar sigur ta' l-internet u ta' teknoloġiji online ġodda2, 

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma ta' l-Istaff tal-Kummissjoni intitolat 'Linji gwida 
dwar Kriterji u Modalitajiet ta' l-Implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali b'Appoġġ għal 
Komunikazzjonijiet Elettroniċi' (SEC(2003)0895),

  
1 ĠU L 108, 24.4.2002, p. 33.
2 ĠU L 149, 11.6.2005, p.1.
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– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "Approċċ 
ibbażat fuq is-suq għall-immaniġġjar ta' l-ispettru tar-radju fl-Unjoni Ewropea" 
(COM(2005)0400),

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti ta' Prim Istanza tat-30 ta' Jannar 2007 fil-kawża France 
Télécom SA v Kummissjoni1 li rrifjutat għalkollox l-appell ta' France Télécom SA fir-rigward 
tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-2003 dwar prezzijiet mhux ġusti ta' servizzi ta' aċċess ta' l-
internet ibbażati fuq l-ADSL għall-pubbliku ġenerali,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew 
bit-titolu 'Politika ta’ l-Unjoni Ewropea għall-futur għal spettru tar-radju: It-tieni rapport 
annwali' (COM(2005)0411),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu ta' l-14 ta' Marzu 2006 dwar Soċjetà Ewropea ta' l-
Informazzjoni għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi2, ta' l-1 ta' Diċembru 2005 dwar ir-
regolazzjoni u s-swieq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi fl-Ewropa, 20043, u tat-23 ta' Ġunju 
2005 dwar is-soċjetà ta' l-informazzjoni4,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
(A6-0000/2007),

A. billi l-iżvilupp ta' l-internet u l-‘broadband’ ittrasformaw l-ekonomija globali, u integraw 
reġjuni u pajjiżi flimkien, ħolqu mudell dinamiku fejn iċ-ċittadini individwali kull fejn jgħixu 
għandhom opportunitajiet li qatt ma eżistew qabel rigward l-informazzjoni, il-komunikazzjoni, 
l-influwenza, il-parteċipazzjoni, il-konsum, il-ħajja professjonali u l-attività ta' negozju,

B. billi l-valur ta' l-internet u tal-‘broadband’ jiżdied b'mod esponenzjali ma' kull utent ġdid, 
aspett li huwa essenzjali jekk l-Ewropa se ssir soċjetà minn ta' quddiem ibbażata fuq l-
informazzjoni, 

C. billi fis-sentenza tagħha msemmija hawn fuq fil-kawża France Télécom SA v Kummissjoni l-
Qorti ta' Prim Istanza sostniet li l-karatteristika tas-settur tal-‘broadband’ li jikber b'rata 
mgħaġġla ma teskludix l-applikazzjoni ta' regoli tal-kompetizzjoni, 

D. billi n-numru ta' linji ‘broadband’ kważi rdoppja u n-numru ta' abbonati tal-‘broadband’ żdied 
bi kważi erba' darbiet fl-aħħar tliet snin; billi dawn l-iżviluppi kienu xprunati mis-suq u huma 
msaħħa bil-kompetizzjoni, u b'hekk jippruvaw l-importanza li s-suq ma jitgħawwiġx, 

E. billi l-Istati Membri li rreġistraw kompetizzjoni ogħla fis-suq tal-‘broadband’ juru grad ogħla 
ta' kopertura tal-‘broadband’,

  
1  Każ T-340/03 France Télécom SA v Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, 2007 ECR-0000.
2 Testi Adottati, P6_TA(2006)0079.
3 ĠU C 285 E, 22.11.2006, p.143.
4 ĠU C 133 E, 8.6.2006, p.140.
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1. Jenfasizza l-opportunitajiet li jaf iġib suq intern b'madwar 500 miljun ruħ b'aċċess għall-
‘broadband’, bil-ħolqien ta' massa kritika ta' utenti unika fid-dinja u l-esponiment tar-reġjuni 
kollha għal opportunitajiet ġodda u bil-valur miżjud disponibbli għal kull utent waqt li l-
Ewropa takkwista l-kapaċità biex tkun waħda mill-ekonomiji ewlenin fid-dinja msejsa fuq l-
għerf; 

2. Jiddikjara li sett bażiku ta' servizzi elettroniċi Ewropej jista' joħloq aktar integrazzjoni u 
jsaħħaħ il-koeżjoni kif ukoll joħloq suq elettroniku Ewropew uniku permezz ta' l-użu tal-
‘broadband’, u jitlob li dan il-qasam isir ta' prijorità speċjali għall-użu ta' fondi strutturali u 
rurali;

3. Jitlob li kull skola u ċentru edukattiv fl-Unjoni Ewropa jkollhom aċċess għall-‘broadband’, bil-
għan li fil-ġejjieni "ma jkunx hemm tifel jew tifla fl-Ewropa li ma jkollhomx l-internet";

4. Huwa tal-fehma li s-soluzzjoni biex jitnaqqsu d-differenzi fl-aċċess għall-‘broadband’ hija t-
teknoloġija innovattiva u jirrimarka dwar il-fatt li teknoloġija ġdida ppermettiet li reġjuni 
żvantaġġjati jaqbżu bosta fażijiet ta' żvilupp f'salt wieħed; 

5. Jenfasizza li teknoloġija ġdida hija min-natura tagħha iktar wiesgħa u inklużiva, u b'hekk 
tippermetti li servizzi aktar avvanzati jkunu aktar possibbli; 

6. Jafferma li t-twettiq mgħaġġel tal-‘broadband’ huwa kruċjali għall-iżvilupp tal-produttività 
Ewropea u għall-emerġenza ta' intrapriżi ġodda u żgħar li jistgħu jkunu minn ta' quddiem 
f'setturi differenti, pereżempju fil-kura tas-saħħa, fil-manifattura u fis-servizzi finanzjarji; 

7. Jenfasizza li l-irwol ta' l-UE huwa li toħloq ambjent ta' sostenn għall-iżvilupp ta' l-
innovazzjoni u għall-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda billi jiġi provdut qafas regolatorju li 
jħeġġeġ il-kompetizzjoni u bl-użu tal-fondi rilevanti biex ikun hemm appoġġ għall-
infrastruttura meħtieġa; 

8. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex teżamina mill-qrib jekk il-qafas regolatorju huwiex 
implimentat bis-sħiħ u jekk ir-regoli dwar l-għajnuna statali jiġux applikati kull meta jintużaw 
fondi strutturali u rurali għal investimenti fil-‘broadband’ u biex tiżgura li l-iffinanzjar ta' l-UE 
ma jiffavorix lill-parteċipanti diġà stabbiliti fis-suq jew lil monopoliji minflok lill-parteċipanti 
ġodda;

9. Jenfasizza li l-iffinanzjar pubbliku nazzjonali u ta' l-UE għandu jkun newtrali fir-rigward tal-
kompetizzjoni u għandu jikkontribwixxi għal investimenti li huma sostenibbli 
kummerċjalment; jenfasizza li kuntratti bħal dawn għandhom jingħataw permezz ta' sejħiet 
għall-offerti kompetittivi u mhux b'mod awtomatiku lill-parteċipanti diġà stabbiliti fis-suq; 

10. Jisħaq li l-infrastruttura għandha tkun provduta fuq bażi ta' aċċess ugwali, bi struttura ta' sjieda 
li ma tiffavorixxi l-ebda fornitur ta' servizz partikulari; 

11. Jenfasizza l-irwol ewlieni tas-suq fl-espansjoni u l-iżvilupp ta' servizzi innovattivi; jisħaq 
madankollu li huwa imperattiv li regolaturi u gvernijiet jagħtu prijorità fl-istess ħin lill-
promozzjoni tal-kompetizzjoni, japplikaw rimedji sabiex jindirizzaw abbużi ta' pożizzjonijiet 
dominanti u jnaqqsu l-ostakoli għad-dħul fis-suq, sabiex is-suq ikun jista' jwettaq 
innovazzjonijiet;
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12. Jenfasizza l-ħtieġa għal newtralità teknoloġika flimkien ma' l-evitar tal-frammentazzjoni, xi 
ħaġa li għandha tisfida lir-regolaturi Ewropej biex iressqu soluzzjonijiet ġodda u fl-istess ħin 
joħolqu prekundizzjonijiet stabbli; 

13. Jinnota li l-iżvilupp ta' żvantaġġi kompetittivi għal zoni rurali jiddependi fuq użi ġodda u 
innovattivi tat-teknoloġiji ta' l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

14. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex jagħmlu sforz biex jilħqu l-objettiv tal-Kunsill 
Ewropew ta' Barċellona ta' l-2003 li jkun żgurat li ċ-ċittadini Ewropej jiġu offruti servizzi 
pubbliċi tal-‘broadband’ rilevanti;

15. Jenfasizza li l-litteriżmu diġitali huwa bażi indispensabbli għall-isfruttar ta' l-opportunitajiet 
offruti mill-‘broadband’ u jirrimarka dwar ir-responsabilità ta' l-edukazzjoni pubblika f'dan ir-
rigward; 

16. Jenfasizza l-importanza ta' standards mifuħa, interoperattivi fuq livell tekniku, legali u 
semantiku sabiex ikunu permessi ekonomiji ta' skala, ikun żgurat aċċess mhux diskriminatorju 
u miftuħ għas-soċjetà ta' l-informazzjoni u jiġi promoss it-twettiq mgħaġġel ta' teknoloġiji; 

17. Jemmen li l-promozzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi f'koperazzjoni mal-qasam tan-negozju ta' 
applikazzjonijiet u servizzi msaħħa mill-‘broadband’ tista' tikkontribwixxi għat-twettiq 
effiċjenti ta' servizzi tal-gvern u, fl-istess ħin, tipprovdi inċentivi għall-kisba ta' l-aċċess għall-
‘broadband’, li għandha tgħin biex il-forniment jingħata spinta; 

18. Jaħseb li teknoloġija ġdida toffri soluzzjonijiet interessanti u irħas għal zoni rurali, peress li 
kollegamenti mingħajr wajers, komunikazzjonijiet mobbli u bis-satellita jistgħu jipprovdu l-
‘broadband’ f'zoni tradizzjonalment esklużi minn netwerks fuq linja fissa; jinnota li dawn l-
applikazzjonijiet ġodda ta' veloċità għolja qed imexxu d-domanda għall-ispettru tar-radju; 

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tfittex b'mod attiv sinerġiji sostanzjali bejn il-programmi 
settorjali tagħha stess, pereżempju s-Seba' Programm ta' Qafas għar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u attivitajiet ta' dimostrazzjoni u l-Programm ta' Qafas għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni, inkluża l-koordinazzjoni aħjar ma' programmi internazzjonali u l-iffinanzjar 
ipprovdut permezz tal-fondi ta' l-iżvilupp strutturali u rurali għall-iżvilupp tal-‘broadband’; 

20. Huwa tal-fehma li flimkien mal-forzi tas-suq, l-Istati Membri u b'mod partikulari r-reġjuni u l-
muniċipalitajiet tagħhom, jistgħu jistabbilixxu inċentivi biex jistimulaw is-suq tal-‘broadband’ 
f'reġjuni żvantaġġjati; jenfasizza l-irwol li l-fondi għall-iżvilupp strutturali u rurali għandu 
jkollhom fl-appoġġ ta' reġjuni fit-tisħiħ tal-lat li jirrigwarda d-domanda fis-soċjetà ta' l-
informazzjoni;

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipprovdi informazzjoni u statistika adegwata u biex tevalwa l-
impatt ta' l-iffinanzjar strutturali u rurali fuq it-twettiq tal-‘broadband’ f'reġjuni li qed jiġu 
appoġġjati;

22. Barra minn hekk jinsisti li l-appoġġ pubbliku għall-infrastruttura tal-‘broadband’ għandu jkun 
konformi mal-prinċipju ta' 'newtralità teknoloġika', li ma jiffavorix a priori xi teknoloġija 
partikulari, u lanqas jillimita l-għażliet teknoloġiċi tar-reġjuni waqt li fl-istess ħin jevita l-
frammentazzjoni ta' l-infrastruttura teknika;
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23. Jaħseb li l-intervent pubbliku fil-forma ta' self jew għotjiet, ta' spiss implimentat permezz ta' 
sħubijiet bejn il-gvern u l-privat, jista’ jiġi żviluppat aktar f'zoni li mhux qed jinqdew 
biżżejjed; 

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-unika ħaġa li verament nistgħu nafu fiċ-ċert dwar l-iżvilupp futur tal-'broadband' u l-Internet 
hija li ma nafux kif se jiżviluppaw fl-għaxar snin li ġejjin, izda nafu biss li se jiżviluppaw talanqas 
daqs kemm diġà żviluppaw fl-aħħar deċennju. Għaxar snin ilu ħadd ma seta’ jipprevedi l-iżvilupp 
radikali ta’ l-Internet u l-‘Broadband’ li konna xhieda tiegħu, bħalma ħadd ma seta’ jifhem id-daqs 
ta’ l-iżvilupp li ttrasforma ekonomiji u swieq globali u qalleb ġerarkiji tradizzjonali ta' taħt fuq 
f'dinja fejn l-individwu huwa fiċ-ċentru, kemm fir-rigward għerf, informazzjoni, midja jew xjenza, 
kif ukoll fir-rigward komunikazzjoni, kummerċ u swieq. Id-dinja llum hija differenti minn dik tal-
bieraħ.

Il-midja u l-informazzjoni qed jaġixxu f'dinja fejn ma teżisti l-ebda fruntiera reali, fejn l-għerf u l-
opinjonijiet ma jistgħux jitwaqqfu jew jiġu kkontrollati. Għerf, fatti, prodotti u servizzi huma 
disponibbli minkejja d-distanza, u dan jagħmel id-dimensjoni fiżika inqas importanti u l-
konnessjonijiet ħafna inqas importanti. It-teknoloġiji ġodda ta' l-informazzjoni u l-komunikazzjoni 
ħolqu servizzi, prodotti u swieq tagħhom stess iżda ttrasformaw b'mod fondamentali wkoll is-
swieq tradizzjonali f'areni globali fejn servizzi differenti setgħu jikkonverġu. Is-soċjetajiet li kienu 
fuq quddiem ta' dan l-iżvilupp żiedu l-produttività b'mod drammatiku u fl-istess żmien meta ċ-
ċittadini tagħhom setgħu jesprimu opinjonijiet, talbiet u influwenza b'mod li ma jistgħu jkunu 
inferjuri għal ħadd f'din l-era ġdida ta' għerf u informazzjoni.  

Se tkun ħaġa kruċjali li l-Ewropa tkun fuq quddiem ta' dan l-iżvilupp u b'hekk issir l-iktar 
ekonomija kompetittiva bbażata fuq l-għerf fid-dinja, filwaqt li tagħmel użu mill-kapaċitajiet, it-
talbiet, l-intelletti, l-għerf, l-esperjenza, il-kreattività, il-fantasija u l-viżjonijiet ta' kull ċittadin 
individwali. 

L-Ewropa tsita' tkun fuq quddiem u tibqa' hekk biss jekk tagħti l-opportunità għall-kreattività, il-
kompetizzjoni u għal ideat ġodda f'dawn l-oqsma. Huwa ovvju wkoll li l-iżvilupp u l-użu b'mod 
effettiv tal-'broadband' huma ferm iktar bil-mod fejn hemm inqas kompetizzjoni, fejn l-operaturi 
responsabbli jiddeċiedu dwar il-pass u l-iżvilupp tas-servizzi.

Iċ-ċifri u t-tabelli mogħtija fl-anness jagħtu pariri utli dwar liema fatturi huma verament 
importanti għall-użu effettiv tal-‘broadband’. Statistika ta’ l-OECD turi li l-firxa tal-‘broadband’ 
m’hi kkorrelatata direttament la mad-densità tal-popolazzjoni u lanqas ma' l-iżvilupp ekonomiku. 
Dan jappoġġja l-idea li d-distanza u d-dħul mhumiex l-uniċi fatturi li jiddeterminaw il-firxa tal-
‘broadband’ u li l-kompetizzjoni u l-innovazzjoni għandhom irwol ewlieni. Ir-rabta b'saħħitha bejn 
il-kompetizzjoni u l-firxa tidher ukoll fil-graff tas-servizzi tal-Kummissjoni li turi l-infrastruttura, 
il-kompetizzjoni u r-rata ta' firxa. Iktar ma jkun hemm metodi ta’ aċċess alternattivi (kejbil, aċċess 
għan-netwerk lokali (‘unbundled local loop’), fajber) aktar ma tkun ir-rata ta’ firxa (id-Danimarka 
u l-Finlandja huma eċċezzjonijiet għal dan il-mudell). Din it-tendenza tidher ukoll mir-rendiment 
regolatorju ta’ l-ECTA (assoċjazzjoni ta’ parteċipanti ġodda fir-rigward it-
telekomunikazzjonijiet): il-pajjiżi li jkollhom l-aħjar riżultati fl-implimentazzjoni tal-qafas 
regolatorju tal-‘broadband’ ġeneralment ikollhom rati ta’ firxa ogħla.

Għalhekk politika Ewropea għall-‘Broadband’ għandha tappoġġja u ssaħħaħ l-opportunitajiet ta’ 
kompetizzjoni u innovazzjoni, filwaqt li ssir normali għalkollox għal ċittadini Ewropej li jkunu 
konnessi man-netwerk u li jkollhom l-opportunità jagħżlu bejn servizzi u prodotti. 
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Id-dmir ta' l-Unjoni m'huwiex li tiffinanzja l-użu tal-'Broadband'. Dak huwa d-dmir tas-suq 
minħabba li l-veloċità ta' l-iżvilupp ibbażata fuq is-suq stess, illum il-ġurnata hija diġà għolja 
ħafna (ara ċ-ċifri fl-Anness). Il-politiki ta' l-Unjoni u l-iffinanzjar m'għandhomx jgħawġu s-suq, u 
lanqas ma għandhom jappoġġjaw lill-operaturi responsabbli jew lil teknoloġiji speċifiċi. Pjuttost l-
oppost huwa veru, minħabba li l-Unjoni trid tipprovdi ambjent kreattiv u innovattiv li huwa l-
qofol ta' l-iżvilupp tat-teknoloġija li se jiżviluppaw fil-futur b'modi u b'mezzi li ma nistgħux 
nipprevedu f'dan l-istadju, iżda nistgħu biss inwittu t-triq għalihom. 

Filwaqt li tkun rikonoxxuta l-ħtieġa ta' intervent pubbliku biex tiġi aċċellerata l-kopertura ta' zoni 
li m'humiex moqdija biżżejjed, l-Unjoni għandha tirrispetta l-prinċipji ta' regolazzjoni aħjar u tal-
liġi tal-kompetizzjoni. Intervent pubbliku jista' jikkomplementa l-investiment privat iżda 
m'għandu qatt jantiċipa l-inizjattivi tas-settur privat u jgħawweġ il-kompetizzjoni. Il-linji gwida 
dwar il-kriterji u l-modalitajiet ta' użu tal-fondi strutturali għal komunikazzjoni elettronika 
ppubblikati mill-Kummissjoni fl-2003, juru b'mod ċar kif jintlaħaq bilanċ bejn appoġġ pubbliku, 
żvilupp reġjonali u rekwiżiti tal-kompetizzjoni. 

Il-politiki ta' l-Unjoni Ewropea għandhom jappoġġjaw pass aktar mgħaġġel ta' l-innovazzjoni 
f'dan il-qasam, u b'hekk l-Ewropa ssir l-iktar parti dinamika tad-dinja. L-iffinanzjar mill-Unjoni 
Ewropea għandu jkun ibbażat fuq rekwiżiti ta' kompetizzjoni ugwali u l-istess, miftuħa għal 
parteċipanti ġodda u għall-kompetituri kollha bħala l-aktar mod effiċjenti biex jinkiseb is-suċċess. 
M'għandhiex timmira li tagħmel dak li jista' jagħmel is-suq iżda għandha tikkontribwixxi għall-
investimenti li nkella ma jkunux jistgħu jitwettqu u għall-innovazzjonijiet li se jżommu lill-
Ewropa fuq quddiem. 

Huwa ta' interess komuni Ewropew li kulħadd ikun konness mal-'Broadband'. Il-valur li l-Internet 
għandu għal kull wieħed mill-utenti tiegħu jiddependi fuq l-ammont ta' nies oħra li jkunu 
konnessi. Dan jagħti lok għall-ammont ta' servizzi, għerf u alternattivi li jistgħu jiġu pprovduti. 
Meta fl-UE kulħadd għandu l-opportunità li jkollu aċċess għall-'Broadband', is-suq intern se jkun 
ikkaratterizzat mill-komunikazzjonijiet immedjati, mill-integrazzjoni transkonfinali u kif ukoll 
minn opportunitajiet għal kulħadd, irrispettivament minn fejn joqogħdu. 

Is-suq intern, flimkien ma' 'Broadband' aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha tiegħu, jipprovdi bażi ta' 
500 miljun persuna li għandhom aċċess u jużaw servizzi bħal tagħlim elettroniku, saħħa 
elettronika, governanza elettronika u kummerċ elettroniku. Huwa permezz tal-konverġenza u d-
distribuzzjoni ta' servizzi u ta’ għerf li jista’ jintlaħaq l-għan li l-Ewropa ssir l-aqwa ekonomija 
bbażata fuq l-għerf fid-dinja. Din hija opportunità li m'għandhiex tiġi mgħawġa mill-iffinanzjar u 
mill-politiki li pjuttost għandhom tendenza li jappoġġjaw strutturi antiki wisq minflok l-
innovazzjonijiet, il-progress u l-iżvilupp. 
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ANNEX

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


