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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 s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li l-Istati Membri kollha għandhom strateġija nazzjonali dwar il-broadband, 
iżda ftit biss huma dawk li għandhom pjanijiet operazzjonali kompletament żviluppati 
li jinkludu l-objettivi definiti meħtieġa biex titwettaq bis-sħiħ l-inizjattiva emblematika 
għal Aġenda Diġitali għall-Ewropa, kif stipulat fl-istrateġija Ewropa 2020;

2. Jistieden lill-Istati Membri jifħtu kompletament il-kompetizzjoni bejn in-netwerks, 
skont ir-regoli ta’ qafas ġodda tat-telekomunikazzjonijiet; jistieden lir-regolatori 
nazzjonali jużaw il-poteri tagħhom biex jevitaw kemm li jinħarġu s-sussidji li jfixklu 
s-suq kif ukoll li jitfaċċaw pożizzjonijiet dominanti fis-suq u jsir abbuż tagħhom, u 
fejn jinħass il-bżonn, biex isegwu r-regoli tal-akkwist pubbliku għall-iżgurar ta' 
kompetizzjoni ġusta;

3. Jenfasizza l-importanza ta' swieq kompetittivi biex jinkiseb broadband bi prezzijiet 
raġonevoli, u jenfasizza l-ħtieġa ta' implimentazzjoni immedjata u infurzar sħiħ mill-
Istati Membri u mill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (ARN) tal-qafas revedut tat-
telekomunikazzjonijiet tal-UE u tar-Rakkomandazzjoni dwar in-netwerks tal-aċċess 
tal-ġenerazzjoni li jmiss (NGA);

4. Jenfasizza li s-servizzi tal-broadband huma essenzjali għall-kompetittività tal-
ekonomija u huma prerekwiżit biex ir-reġjuni u l-gruppi soċjali jieħdu sehem fil-ħajja 
diġitali tal-UE;

5. Iqis li r-riskji ta' investiment involuti fl-implimentazzjoni ta' netwerks ġodda jistgħu 
jonqsu b' miżuri li jistimulaw id-domanda, partikolarment fl-oqsma tal-akkwist 
elettroniku, tal-kummerċ elettroniku, tal-governanza elettronika, tas-servizzi 
elettroniċi fil-qasam tas-saħħa, tal-edukazzjoni elettronika interattiva, u ta' strumenti 
interattivi b'livell baxx ta' karbonju u li jiffrankaw l-enerġija;

6. Jenfasizza l-importanza tal-akkwist pubbliku prekummerċjali ta' soluzzjonijiet ibbażati 
fuq l-R&D għas-setturi msemmija bħala mezz biex jiġi stimulat ċiklu virtuż ta’ 
żvilupp teknoloġiku u domanda għal servizzi tal-broadband ta’ veloċità għolja;

7. Jinnota li s-simplifikazzjoni u t-titjib tal-proċedura tas-sussidju jistgħu jgħinu 
jaċċelleraw l-introduzzjoni tat-teknoloġija tal-broadband; jistieden lill-Kummissjoni 
tiċċara r-regoli ta' għajnuna mill-Istat u tiżgura li l-għajnuna tal-Istat hija mmirata lejn 
miżuri li jistimolaw jew li jikkonsolidaw id-domanda;

8. Jitlob li jittieħdu miżuri speċifiċi li jiżguraw li l-SMEs jkunu jistgħu jgawdu bis-sħiħ 
il-potenzjal tal-broadband fl-oqsma tal-kummerċ elettroniku u tal-akkwist elettroniku; 
jistieden lill-Kummissjoni tagħmel skambju tal-aħjar prattiki u tikkunsidra programm 
speċifiku għall-SMEs u għall-kollegament bil-broadband bħala parti mill-inizjattiva 
emblematika tagħha dwar l-Aġenda Diġitali;
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9. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu u jestendu l-konnettività ta’ aċċess miftuħ ta’ 
veloċità għolja għall-infrastrutturi pubbliċi importanti (skejjel, sptarijiet u 
istituzzjonijiet pubbliċi oħrajn) li jinsabu f’żoni remoti, bħala mezz biex itejbu s-
servizz pubbliku u jankraw il-konnettività b’veloċità għolja fir-reġjuni remoti, biex 
b’hekk inaqqsu l-ispejjeż tal-investiment għad-distribuzzjoni lokali privata;

10. Jenfasizza li, sabiex jiġu ottimizzati l-impatt u l-benefiċċji tiegħu għas-soċjetà, id-dħul 
tal-broadband għandu jsir flimkien ma' programmi ta' informazzjoni dwar l-għarfien 
fuq id-domanda u programmi edukattivi;

11. Jinnota d-diffikultà biex jintlaħqu l-objettivi ta' Ewropa 2020 rigward il-broadband, 
fid-dawl tar-riżorsi finanzjarji tal-konsumaturi, tal-impriżi u tas-settur pubbliku; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-użu ta' infrastruttura minn 
partijiet terzi, jiżguraw in-nondiskriminazzjoni, jippromwovu teknoloġiji disponibbli u 
jimpedixxu miżuri li jpoġġu piżijiet inġusti fuq il-konsumaturi u n-negozju, 
partikolarment rigward obbligi universali; iqis li s-sħubijiet bejn is-settur pubbliku u 
dak privat u l-investiment pubbliku, inkluż dak mill-fondi strutturali, għandhom 
jintużaw fejn ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-broadband u biex jitjieb l-
aċċess għall-internet b'veloċità għolja;

12. Jistieden lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-Grupp ta' Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (GRET), f'konsultazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi 
relevanti, jaġevolaw is-sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat u jużaw strumenti 
Ewropej oħrajn ta' finanzjament, fosthom il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-fondi tal-Bank 
Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ); jilqa' l-pjanijiet tal-Kummissjoni 
li mal-lista tal-istrumenti tas-sussidju tinkludi s-self b'rati baxxi tal-imgħax mill-Bank 
Ewropew tal-Investiment;

13. Isostni li d-domanda għolja għall-konnettività, li simultanjament tkabbar il-profil tal-
ekonomija onlajn tal-UE, tikkontribwixxi biex l-UE tkun lesta għan-netwerks u 
twieġeb għat-tibdil fis-soċjetà li qed iseħħ fis-suq uniku, għandha tiġi appoġġjata mill-
fondi xierqa u minn infrastruttura solida ta’ kompetizzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-
proġett tal-Broadband Ewropew;

14. Jirrikonoxxi l-assorbiment bil-mod ta' sussidji mill-fondi strutturali għall-investiment 
tal-infrastruttura tal-broadband, u l-ħtieġa ta’ gwida dwar l-użu ta’ dawn l-istrumenti 
ta' finanzjament; jitlob analiżi dettaljata ta' strumenti simili sabiex ikunu identifikati u 
jitneħħew l-ostakoli li qed jimpedixxu l-użu tagħhom mill-Istati Membti u r-reġjuni;

15. Jemmen li l-estensjoni tal-aċċess għall-broadband lejn żoni rurali u remoti, fejn l-
inċentivi tas-suq huma anqas, għandha rwol importanti fil-koeżjoni ġeografika u 
soċjali, filwaqt li tagħmel dawn it-territorji aktar attraenti u l-kumpaniji aktar 
kompetittivi; iqis li l-appoġġ tas-settur pubbliku għandu jipprijoritizza l-
implimentazzjoni ta’ infrastruttura tal-broadband f’dawn iż-żoni;

16. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-GRET kull sena jiġbru u jqabblu l-ispeċifikazzjonijiet 
tad-dejta fuq il-broadband (veloċità u kwalità) u l-alternattivi disponibbli għall-
konsumaturi u għan-negozji fl-Istati Membri differenti, kif ukoll il-progress lejn l-
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implimentazzjoni tal-qafas tat-telekomunikazzjonijiet tal-UE u tar-Rakkomandazzjoni 
dwar l-NGA;

17. Josserva li, meta mqabbla mat-teknoloġija tal-lum, in-netwerks ġodda tal-fibra ottika 
joffru lill-konsumaturi aċċess ta’ kwalità għolja b'veloċitajiet konsistentement ogħla; 
iqis li jagħmel sens li l-broadband abbażi tal-fibra ottika jingħata prijorita f'dawk iż-
żoni fejn fit-tul jirrappreżenta l-aktar soluzzjoni ekonomika u sostenibbli; jitlob lill-
GRET jiżgura li, fl-interess tat-trasparenza, jkunu rreklamati b'mod ġust il-veloċitajiet 
tipiċi tal-broadband li jesperjenzaw il-konsumaturi u l-benefiċċji tat-teknoloġija l-
ġdida għall-applowdjar u għad-dawnlowdjar mill-internet; jistieden lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali biex jieħdu miżuri kontra l-fornituri li ma jikkonformawx mar-
rakkomandazzjonijiet tal-GRET;

18. Jinnota l-importanza ta' programm ambizzjuż, orjentat lejn il-ġejjieni u multiannwali 
dwar il-politika dwar l-ispettru tar-radju li joħloq aċċess għall-broadband b’veloċità
għolja madwar l-Ewropa, biex jintlaħqu l-għanijiet ta' Ewropa 2020 u biex jiġi żgurat 
li l-Ewropa tkun il-mexxejja dinjija fl-innovazzjoni u fl-iżvilupp tal-industrija tat-
teknoloġija avvanzata;

19. Jitlob li jkun hemm metodu newtrali rigward it-teknoloġija li jgħaqqad flimkien 
teknoloġiji fissi, wireless, tas-satellita u tal-ispettru; jitlob għal traspożizzjoni effikaċi 
tal-qafas tat-telekomunikazzjonijiet, fosthom id-dispożizzjonijiet tiegħu dwar 
newtralità rigward in-net, sabiex jiżgura li l-implimentazzjoni tal-broadband ma 
tillimitax l-innovazzjoni;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina l-aħjar prattiki fost l-Istati Membri fil-qasam 
tan-netwerks WiFi b’veloċità għolja fit-trasport pubbliku li jkunu aċċessibbli u bla 
ħlas;

21. Josserva li l-ġenerazzjoni li jmiss tat-teknoloġija tat-telefonija bil-mowbajl jista’ 
jkollha rwol sinifikanti fil-ftuħ tas-servizzi tal-broadband, partikolarment fi nħawi 
ġeografiċi remoti; iqis li, fl-allokazzjoni li se ssir tal-ispettru l-ġdid, il-gvernijiet u r-
regolaturi tat-telekomunikazzjoni jistgħu jorbtu l-ftuħ tal-ispettru ma’ obbligi msaħħa 
dwar kopertura mill-operaturi tat-telefonija bil-mowbajl;

22. Jenfasizza l-ħtieġa għal investiment sostnut fir-riċerka fi ħdan l-UE għat-teknoloġiji 
futuri tal-komunikazzjoni kemm fit-telefonija fissa u f’dik tal-mowbajl; jistieden lill-
Kummissjoni tkompli tiżviluppa inizjattivi konġunti ta’ teknoloġija f’dawn l-oqsma, 
billi tinvolvi l-universitajiet, l-istituti ta’ riċerka, il-manifatturi tat-tagħmir u l-fornituri 
tas-servizz u tal-kontenut; iqis li dawn il-pjattaformi jipprovdu l-aħjar mezzi biex tiġi 
żviluppata u sfruttata t-teknoloġija ġdida u jipprovdu vantaġġ kompetittiv sinifikanti 
għall-UE.
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