
AD\806167MT.doc PE438.276v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2009/2225(INI)

25.2.2010

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar id-definizzjoni ta' Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: minn i2010 għal 
digital.eu
(2009/2225(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Róża Thun Und Hohenstein



PE438.276v02-00 2/6 AD\806167MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\806167MT.doc 3/6 PE438.276v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern 
u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Ġunju 2007 dwar il-kunfidenza tal-
konsumatur fl-ambjent diġitali1,

1. Jinnota li t-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) iridu jkunu 
disponibbli fis-setturi kollha tas-soċjetà tagħna, filwaqt li jirrikonoxxi wkoll li l-ICT se 
jkunu mutur fundamentali għall-produttività u l-kompettitività ekonomika fil-futur u 
se jkunu element importanti biex ikompli jiġi kkonsolidat Suq Waħdieni Online. 
jikkunsidra li, sabiex ikun żgurat is-suċċess tagħha, il-konsumaturi u ċ-ċittadini jridu 
jkunu fil-qalba tal-iżvilupp ta’ Aġenda Diġitali li trid tkun immirata biex l-Ewropa ssir 
protagonist globali ewlenija fil-qasam tal-ICT;

2. Jisħaq fuq l-importanza tal-industriji li joħolqu kontenut kreattiv għas-Soċjetà tal-
Informazzjoni, bħala settur li qed jikber malajr u li hu dinamiku, li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-impjiegi;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippubblika reviżjoni annwali tal-progress fl-
implimentazzjoni ta’ għodod ta' politika speċifiċi bħal ma huma l-broadband, l-
Inklużjoni elettronika (eInclusion), is-Saħħa elettronika (eHealth), it-Tagħlim 
elettroniku (eLearning) u l-Kummerċ elettroniku (eBusiness) fl-Istati Membri 
individwali, li turi kif dawn l-għodod ġew modifikati b'mod innovattiv biex jipprovdu 
lill-konsumaturi b'servizz li juża it-tekniki u t-teknoloġija l-aktar moderni fis-settur tal-
ICT, u biex taħdem biex kemm jista' jkun servizzi governattivi jkunu disponibbli 
għall-konsumatur online, waqt li jirrikonoxxi wkoll il-ħtieġa li ċ-ċittadini fl-UE kollha 
kemm hi jiġu edukati biex jisfruttaw kompletament il-benefiċċji tal-ICT;

4. Jilqa’ l-pożizzjoni li ddikjarat il-Kummissarju Kroes li l-Aġenda Diġitali tkun 
leġittima biss jekk jiġi ggarantit aċċess sħiħ kemm għall-individwi privati, kif ukoll 
għan-negozji ż-żgħar, u jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel proposti speċifiċi 
għall-ġlieda kontra d-diviżjoni diġitali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex, b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, tespandi l-
politika tagħha għall-promozzjoni tal-litteriżmu diġitali, ħalli ċ-ċittadini kollha jkunu 
jistgħu jużaw it-teknoloġiji online fil-ħajja tagħhom ta' kuljum bil-għan li jiġu 
żviluppati opportunitajiet soċjali, ekonomiċi u imprenditorjali ġodda;

6. Jilqa b’sodisfazzjon l-implimentazzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni dwar ir-roaming; 
jenfasizza li hemm ħtieġa ulterjuri għal monitoraġġ kostanti tal-prezzijiet tar-roaming
bil-mowbajls fl-UE inklużi dawk tad-data roaming, biex ikun żgurat suq intern li 
jaħdem kif suppost, li jkun orjentat lejn il-konsumatur u li jkun kompetittiv;

                                               
1 Testi Adottati, P6_TA(2007)0287.
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7. Jisħaq fuq il-fatt li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom ikomplu jieħdu azzjoni 
ħalli tittejjeb is-sigurtà diġitali bil-għan li ċ-ċittadini jkunu infurmati dwar modi għall-
prevenzjoni tal-perikli diġitali u li tissaħħaħ il-fiduċja tagħhom fir-riżorsi teknoloġiċi 
l-ġodda;

8. Jenfasizza l-ħtieġa li jingħelbu l-ostakli għall-kummerċ elettroniku transkonfinali u li 
tissaħħaħ il-fiduċja tal-konsumatur permezz tal-iżvilupp ta’ politika effettiva għal Suq 
Waħdieni Diġitali għall-Ewropa billi s-servizzi online fl-Ewropa (bħal, fost servizzi 
online oħrajn, il-kotba u servizzi ta’ kontenut mużikali u awdjoviżiv) isiru aktar 
kompetittivi, aċċessibbli, transnazzjonali u trasparenti, bi qbil mar-regoli dwar id-
drittijiet tal-awtur, filwaqt li jingħata l-ogħla livell possibbli ta’ protezzjoni għall-
konsumatur u tintemm id-diskriminazzjoni ġeografika (eż. dik imsejsa fuq il-pajjiż ta’ 
residenza tal-persuna jew fejn tinħareġ karta ta’ kreditu);

9. Jisħaq fuq il-bżonn ta’ inizjattivi fl-Istati Membri għat-titjib tal-ħiliet informatiċi fost 
il-pubbliku ġenerali; jinnota l-importanza li ċ-ċittadini tal-UE jkunu mgħammrin 
b'ħiliet diġitali biex jgħinuhom ħalli jisfruttaw kompletament il-benefiċċji li jkunu 
online u jipparteċipaw fis-soċjetà diġitali; jenfasizza l-potenzjal li dan se jkollu għax-
xiri transkonfinali u l-aċċess għas-servizzi diġitali; 

10. Jirrikonoxxi l-importanza ta’ Karta Ewropea tad-drittijiet tal-utenti li tkun tiċċara d-
drittijiet u l-obbligi tal-konsumaturi tas-soċjetà tal-informazzjoni; jikkunsidra li din 
għandha tinkludi, b’mod partikolari, id-drittijiet tal-utenti li għandhom x’jaqsmu mal-
kontenut diġitali u għandha tiggarantixxi prestazzjoni ta’ interoperabilità bażika 
(b’mod partikolari fost l-amministrazzjonijiet pubbliċi) u standards bażiċi, b’mod 
speċjali f’dak li jirrigwarda l-ħarsien tal-privatezza u d-drittijiet ta’ utenti vulnerabbli 
(bħat-titjib tal-aċċessibilità għall-paġni tal-internet għall-persuni b’diżabilità); 
jenfasizza li Karta Ewropea tad-drittijiet tal-utenti għandha tkopri wkoll il-propjetà 
intellettwali tal-awturi, tal-pubblikaturi u tal-fornituri tal-kontenut; jenfasizza li Karta 
Ewropea tad-drittijiet tal-utenti għandha tinkorpora wkoll il-qafas attwali tad-drittijiet tal-
awtur u tikseb bilanċ ġust bejn id-drittijiet tal-awtur u l-aċċess tal-pubbliku għall-kontenut 
(b’mod partikulari l-kontenut kreattiv) u l-għarfien; jinnota li s-sanzjonijiet, bħala waħda 
mill-għodod possibbli fil-qasam tad-drittjiet tal-awtur, għandhom ikunu mmirati lejn l-
isfruttaturi kummerċjali qabel iċ-ċittadini individwali, bħala punt ta’ prinċipju;

11. Jenfasizza li huwa essenzjali approċċ globali meta jiġu indirizzati l-isfidi bħalma hija 
l-protezzjoni tad-data u l-piraterija; iħeġġeġ, f’dan ir-rigward, biex ikun hemm 
kooperazzjoni mill-qrib bejn l-UE u l-Forum dwar il-Governanza tal-Internet;

12. Jenfasizza l-importanza ta’ aġenda diġitali b’saħħitha marbuta mat-tlestija tas-suq 
intern, kemm fit-tneħħija tax-xkiel amministrattiv u regolatorju għall-kummerċ 
transkonfinali, kif ukoll fit-titjib tal-kunfidenza u l-fiduċja fis-servizzi online; jinnota li 
hemm frammentazzjoni tas-suq waħdieni għas-servizzi u l-prodotti diġitali; jistieden 
għalhekk lill-Kummissjoni biex tindirizza din il-firda diġitali, anke billi żżid l-
effikaċja tal-infurzar u r-rimedji transkonfinali; 

13. Jinnota li l-qafas ġuridiku skont liema l-Istati Membri jistgħu jissussidjaw servizz 
universali issa hu kompletament obsolet; jisteden lill-Kummissjoni biex tipproduċi 
mingħajr dewmien ir-reviżjoni tant mistennija tagħha tas-servizz universali, ħalli ma 
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jixxekklux l-inizjattivi l-ġodda għall-istimolu tal-aċċess għall-broadband u għall-
mobile b’veloċità għolja tad-data ; 

14. Jinnota li hemm xi ambigwitajiet fir-regoli dwar l-Għajnuna Statali li jistgħu 
jaffettwaw is-servizzi tal-broadband appoġġjati mill-Komunità, partikolarment il-
kapaċità tal-awtoritajiet pubbliċi li jikkonsolidaw ir-rekwiżiti għan-netwerk tagħhom 
bħala l-bażi għal investiment ġdid; jitlob lill-Kummissjoni biex tittratta dawn il-
problemi b’mod urġenti;  

15. Jenfasizza l-importanza li jkun iggarantit aċċess għall-utenti aħħarin b’diżabilità ta’ 
livell ekwivalenti daqs dak disponibbli għall-utenti aħħarin l-oħrajn, kif imħeġġeġ 
mill-Parlament Ewropew fir-reviżjoni tiegħu tad-Direttiva dwar is-Servizz Universali 
u d-Drittijiet tal-Utenti; jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel ħilitha biex tqis il-
ħtiġijiet tal-utenti b’diżabilità fl-'Aġenda 2015.eu".

16. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jkun implimentat kompletament il-qafas regolatorju dwar il-
komunikazzjonijiet elettroniċi sabiex ikun hemm swieq kompettitivi għan-netwerks, 
il-prodotti u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, ambjent b'saħħtu għall-
investimenti fit-teknoloġiji l-ġodda u suq waħdieni msaħħaħ għas-soċjetà tal-
informazzjoni; jirrimarka li r-regolamentazzjoni ekonomika favur il-kompetittività 
tista’ titneħħa biss ladarba jkunu hemm swieq kompettitivi.
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