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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur għal opinjoni tifraħ lill-Kummissjoni talli pproponiet linji gwida għan-netwerks 
tat-telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej li jikkorrispondu għall-impenji tal-istrateġija 
Ewropa 2020 u tal-istrateġija diġitali għall-Ewropa.

Il-proposta attwali tistabbilixxi linji gwida għan-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet trans-
Ewropej. B'dan hija tipproponi objettivi u prijoritajiet għal proġetti ta' interess komuni li 
għandhom l-għan li jeliminaw il-konġestjonijiet billi joffru konnettività lin-netwerk u aċċess, 
inkluż dak transkonfinali, lil infrastruttura ta' servizzi pubbliċi diġitali.

F'dan il-perjodu ta' awsterità fil-baġit u ta' tkabbir ekonomiku dgħajjef, ir-rapporteur tittama li 
l-istrumenti l-ġodda proposti mill-Kummissjoni fil-mekkaniżmu ta' interkonnessjoni għall-
Ewropa jinstigaw dinamika ġdida tas-suq biex jikkonkretizzaw is-suq uniku diġitali. 
L-ekonomija tal-internet u l-importanza tagħha għall-impjiegi hija fundamentali u se 
tammonta għal aktar minn EUR 800 biljun fl-2016, jiġifieri aktar minn 5 % tal-PDG tal-
Unjoni Ewropea. L-internet ġab bidla kbira fil-mod kif ngħixu, kif naħdmu, kif naċċessaw l-
informazzjoni u kif ninteraġixxu bejnietna, u għandu potenzjal konsiderevoli biex ibiddel 
ħafna aspetti oħra ta’ ħajjitna, bħal pereżempju l-aċċess għall-għarfien u l-edukazzjoni. L-
internet biddel ukoll il-mod kif aħna nqabblu ħaġa m'oħra, kif nixtru u kif inbigħu prodotti u 
servizzi, kif infittxu jew nagħmlu għad-dispożizzjoni l-informazzjoni, u li nimmaniġġjaw il-
ħlasijiet jew id-data tagħna. Il-kummerċ elettroniku u, b'mod aktar ġenerali, is-servizzi 
diġitali, illum il-ġurnata daħlu fil-qalba tal-ħajja tal-konsumaturi, tal-impriżi u, b'mod aktar 
ġenerali, taċ-ċittadini. 
Minkejja dan, ċerti ostakoli għadhom sal-lum ixekklu l-kisba ta' suq uniku diġitali: in-nuqqas 
ta' investiment fl-infrastrutturi tal-broadband veloċi u speċifikament fl-inħawi rurali tal-UE, u 
n-nuqqas ta' strateġija Ewropea għall-iżvilupp ta' infrastrutturi ta' servizzi diġitali 
transkonfinali. Il-prezz ta' dan in-nuqqas ta' benefiċċju huwa stmat li jlaħħaq tal-anqas 4,1% 
tal-PDG sal-2020, jiġifieri 500 biljun euro, jew 1000 euro għal kull ċittadin1,

Ir-rapporteur għal opinjoni tqis li din is-sitwazzjoni hija partikolarment problematika għall-
SMEs li, minħabba nuqqas ta' konnessjoni ma' netwerk ta' kwalità u ta' ħeffa adegwati, ma 
jibbenefikawx minn teknoloġiji ġodda, bħall-"cloud computing" li tippermetti offerta 
kummerċjali innovattiva u ekonomiji ta' skala importanti. 

Ir-rapporteur għal opinjoni hija mħassba wkoll li n-nuqqas ta' aċċess għall-broadband veloċi 
jippreġudika lill-konsumaturi l-aktar vulnerabbli. Mingħajr il-broadband veloċi, dawn il-
persuni jkunu mċaħħda mill-aċċess għal sensiela sħiħa ta' applikazzjonijiet jew servizzi 
ġodda, bħal, pereżempju, it-tqabbil tal-prezzijiet onlajn, u jispiċċaw  fi spirali li jbegħidhom 
mill-offerti l-aktar vantaġġużi.
Għaldaqstant, ir-rapporteur tfakkar l-importanza tal-objettiv tal-istrateġija diġitali għall-
Ewropa: li jiġu ggarantiti benefiċċji ekonomiċi u soċjali dejjiema bis-saħħa ta' suq diġitali 
uniku bbażat fuq il-broadband veloċi ħafna. 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, Marzu 2010.
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Ir-rapporteur tixtieq tenfasizza l-importanza tas-sigurtà ċibernetika bil-għan li tiġi ggarantita l-
protezzjoni tal-konsumaturi. Is-servizzi diġitali għandhom rwol li dejjem qed jikber fil-ħajja 
ta' kuljum tagħna, u f'dan ir-rigward jutilizzaw għadd dejjem jikber ta' data personali jew 
pubblika. Konsegwentement, is-sikurezza u s-sigurtà tal-ambjent onlajn huwa essenzjali. 

Ir-rapporteur japprova l-analiżi tal-Kummissjoni li tgħid li n-nuqqas tal-kisba tas-suq uniku 
diġitali huwa minħabba problema ta' offerta iżda wkoll tad-domanda. Barra minn hekk, 
wieħed mill-objettivi ta' interess komuni huwa li tiġi stimulata d-domanda għas-servizzi ta' 
broadband veloċi u veloċi ħafna, l-aktar permezz ta' servizzi amministrattivi onlajn.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumaturi jitlob lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-netwerks u s-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet qegħdin isiru 
infrastrutturi dejjem aktar ibbażati fuq l-
internet, b’interrelazzjoni mill-qrib bejn in-
netwerks tal-broadband u s-servizzi 
diġitali. L-internet qiegħed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, is-servizzi, u biex isir in-
negozju. Għalhekk, id-disponibbiltà trans-
Ewropea ta’ aċċess veloċi għall-internet u 
s-servizzi diġitali fl-interess pubbliku hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u s-Suq 
Uniku.

(1) In-netwerks u s-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet qegħdin isiru 
infrastrutturi dejjem aktar ibbażati fuq l-
internet, b’interrelazzjoni mill-qrib bejn in-
netwerks tal-broadband u s-servizzi 
diġitali. L-internet qiegħed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, is-servizzi, u biex isir in-
negozju. Għalhekk, id-disponibbiltà trans-
Ewropea ta’ aċċess veloċi għall-internet u 
s-servizzi diġitali fl-interess pubbliku hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u s-Suq 
Intern.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat; jekk tiġi 
adottata, it-test kollu jkun irid jiġi emendat 
b'konsegwenza, b'mod partikulari t-termini 
"Suq Uniku diġitali" jkunu sostitwiti b'"Suq 
Intern diġitali".)

Or. fr
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Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-proġetti ta' interess komuni 
mniżżla f'dan ir-Regolament għandhom 
jgħinu wkoll sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-
Unjoni, skont l-Artikolu 174 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. F'dan ir-rigward, għandha 
tingħata attenzjoni speċjali għall-inħawi 
rurali, remoti jew ftit li xejn popolati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha fuq kollox taġixxi fejn hemm nuqqasijiet fis-suq eżistenti. Biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni tat-territorju tagħha, l-UE trid tiżgura li anki t-territorji l-anqas 
popolati jew dawk iżolati jkollhom aċċess tajjeb għall-infrastrutturi tat-telekomunikazzjoni.

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ma’ veloċitajiet ogħla tal-broadband 
hemm assoċjati benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostanzjali, li ma jistgħux jiġu 
maqbuda (captured) u l-anqas ma jistgħu 
jiġu mibdula fi flus mill-investituri. Il-
broadband veloċi u ultraveloċi huwa ċ-
ċavetta li tippermetti l-infrastruttura għall-
iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali, li 
jiddependu fuq id-disponibbiltà, il-veloċità, 
l-affidabilità u r-reżiljenza tan-netwerks 
fiżiċi. L-introduzzjoni u l-adozzjoni ta’ 
netwerks aktar veloċi twitti t-triq għal 
servizzi innovattivi li jisfruttaw il-
veloċitajiet akbar. Hija meħtieġa azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu 
massimizzati s-sinerġiji u l-interazzjonijiet 
bejn dawn iż-żewġ komponenti tan-

(10) Ma’ veloċitajiet ogħla tal-broadband 
hemm assoċjati benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostanzjali, li ma jistgħux jiġu 
maqbuda (captured) u l-anqas ma jistgħu 
jiġu mibdula fi flus mill-investituri. Il-
broadband veloċi u ultraveloċi huwa ċ-
ċavetta li tippermetti l-infrastruttura għall-
iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali, li 
jiddependu fuq id-disponibbiltà, il-veloċità, 
l-affidabilità u r-reżiljenza tan-netwerks 
fiżiċi. L-introduzzjoni u l-adozzjoni ta’ 
netwerks aktar veloċi twitti t-triq għal 
servizzi innovattivi li jisfruttaw il-
veloċitajiet akbar. Hija meħtieġa azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu 
massimizzati s-sinerġiji u l-interazzjonijiet 
bejn dawn iż-żewġ komponenti tan-
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netwerks tat-telekomunikazzjonijiet 
diġitali.

netwerks tat-telekomunikazzjonijiet 
diġitali, partikularment minħabba l-għadd 
dejjem jiżdied ta' mobajls ikkonnettjati 
mal-internet, bħall-smart phones u t-
tablets..

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' apparat ġdid isaħħaħ il-ħtieġa ta' infrastrutturi tat-telekomunikazzjoni li jkunu 
effikaċi.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi li, 
min-naħa tagħhom, għandhom jiffaċilitaw 
l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ servizzi 
diġitali trans-Ewropej.

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi li 
jiffukaw fuq l-inħawi rurali u dawk bi ftit 
li xejn popolazzjoni u li, min-naħa 
tagħhom, għandhom jiffaċilitaw l-iżvilupp 
u l-introduzzjoni ta’ servizzi diġitali trans-
Ewropej.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha fuq kollox taġixxi fejn hemm nuqqasijiet fis-suq eżistenti. Biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni tat-territorju tagħha, l-UE trid tiżgura li anki t-territorji l-anqas 
popolati jew dawk iżolati jkollhom aċċess tajjeb għall-infrastrutturi tat-telekomunikazzjoni.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4 bis) jistimulaw id-domanda ta' servizzi 
li jeħtieġu broadband veloċi, l-aktar għall-
iżvilupp ta' servizzi amministrattivi onlajn, 
li jgħinu biex jiżviluppa s-suq intern 
diġitali;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-domanda li għadha mhux suffiċjenti sal-lum trid tiġi stimulata biex jinħoloq ċiklu virtwuż li 
fih id-domanda intensifikata tħeġġeġ l-iżvilupp ta' servizzi ġodda għall-konsumaturi.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt a – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta fl-Unjoni jitwettqu proġetti 
infrastrutturali fuq kull tip ta' netwerk 
(trasport, enerġija jew 
telekomunikazzjonijiet), jista' jitwettaq 
immappjar fl-istess ħin.

Or. fr

Ġustifikazzjoni
L-għan huwa li jinħolqu sinerġiji minħabba li l-immappjar iqum ħafna flus u meta jitwettqu 
xogħlijiet ta' ftuħ tal-art biex jiġu mmodifikati jew aġġornati xi netwerks, jista' jkun utli li 
wieħed japprofitta minn dan biex jitwettaq immappjar għan-netwerks l-oħrajn.


