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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. Jistieden lill-Istati Membri jifħtu l-kompetizzjoni kollha tan-netwerks, skont ir-regoli 
ġodda tal-qafas tat-telekomunikazzjonijiet;

2. Iqis li r-riskji ta' investiment involuti fit-tqassim ta' netwerks ġodda jistgħu jonqsu b' 
miżuri li jiggwidaw id-domanda, partikolarment fl-oqsma tal-akkwist elettroniku, tal-
kummerċ elettroniku, tal-governanza elettronika, tas-servizzi elettroniċi fil-qasam tas-
saħħa, u tal-arloġġi intelliġenti; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara r-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat li jistgħu jagħmlu ħsara lid-domanda;

3. Jinnota d-diffikultà biex jintlaħqu l-objettivi tal-broadband tal-UE2020, fid-dawl tar-
riżorsi finanzjarji tal-konsumaturi, tal-impriżi u tas-settur pubbliku; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu li l-miżuri ma jgħabbux lill-konsumaturi u 
lill-impriżi b'piżijiet inġusti, l-akar fejn jidħlu l-obbligi universali;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Grupp ta' Regolaturi Ewropej fit-Telekomunikazzjoni 
(GRET), f'konsulatazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi, jaġevolaw is-sħubiji bejn is-settur 
pubbliku u dak privat u jużaw strumenti Ewropej oħrajn ta' finanzjament, fosthom il-
FEŻR u l-fondi tar-riġenerazzjoni;

5. Jenfasizza d-differenza bejn il-kapaċità tan-netwerk u l-esperjenza effettiva tal-utent, billi 
l-veloċità tal-internet hija marbuta wkoll mal-kapaċità u l-konġestjoni ta' sit elettroniku;
jistieden lill-Kummissjoni, flimkien mal-GRET, tirfina l-kejl tal-veloċità mwassla tal-
broadband u l-objettivi tagħha tadattahom b'mod xieraq;

6. Josserva li, meta mqabbla mat-teknoloġija tal-lum, in-netwerks ġodda tal-fibra joffru lill-
konsumaturi aċċess għal kwalità għolja b'veloċitajiet konsistentement ogħla; jitlob 
għaldaqstant lill-GRET jiżgura li jkunu rreklamati b'mod ġust u fl-interess tat-trasparenza 
l-veloċitajiet tipiċi tal-broadband li jesperjenzaw il-konsumaturi, il-benefiċċji tat-
teknoloġija l-ġdida għall-applowdjar u għad-dawnlowdjar mill-internet;

7. Jitlob li jkun hemm metodu newtrali għal dak li għandu x'jaqsam mat-teknoloġija li 
jgħaqqad flimkien it-teknoloġiji l-fissi, ta' bla fili, tas-satellita u tal-ispektrum; jitlob għal 
traspożizzjoni effikaċi tal-qafas tat-telekomunikazzjoni, fosthom id-dispożizzjonijiet 
newtrali tan-net tiegħu, sabiex jiżgura li t-tqassim tal-broadband ma jillimitax l-
innovazzjoni.


