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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-servizz universali u n-numru ta' emerġenza '112'
(2010/2274(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 
Marzu 2002 dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u 
servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva tas-Servizz Universali)1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet 
tal-protezzjoni tal-konsumaturi2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet 
tal-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, id-
Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza 
fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-
koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-
protezzjoni tal-konsumaturi3, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 
Marzu 2002 dwar qafas regolatorju komuni għal netwerks u servizzi elettroniċi tal-
komunikazzjonijiet (Direttiva Qafas)4, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 
Marzu 2002 dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta', netwerks u servizzi ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva ta' l-Aċċess)5, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 
Marzu 2002 dwar l-awtorizzazzjoni ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi (Direttiva ta' Awtorizzazzjoni)6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' 
Novembru 2009 li temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar qafas regolatorju komuni għan-
netwerks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta', networks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi  u faċilitajiet 
assoċjati u 2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta’ netwerks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi7, 

                                               
1 ĠU L 108, 24.4.2002, p.51
2 ĠU L 364, 9.12.2004, p.1
3 ĠU L 337, 18.12.2009, p.11
4 ĠU L 108, 24.4.2002, p.33
5 ĠU L 108, 24.4.2002, p.7
6 ĠU L 108, 24.4.2002, p.21
7 ĠU L 337, 18.12.2009, p.37
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– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Korp ta’ Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur 
tal-komunikazzjoni elettronika2,

– wara li kkunsidra konsultazzjoni pubblika tat-2 ta' Marzu 2010 mill-Kummissjoni dwar 
prinċipji universali, futuri ta' servizz fil-qasam ta' networks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Settembru 2010 bit-titolu 
'Il-Broadband Ewropew: investiment fi tkabbir ekonomiku mmexxi diġitalment’ 
(COM(2010)0472),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-ewwel programm tal-politika tal-ispettru tar-radju 
(COM(2010)0471),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Settembru 2010 dwar 
aċċess regolat għan-Netwerks ta’ Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss (NGA),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Kumitat tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar 'Aċċess għall-broadband fl-UE: is-sitwazzjoni fl-1 ta' Lulju 2010';

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Awwissu 2010 intitolata 
'Rapport tal-Progress dwar is-Suq Waħdieni Ewropew tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
għall-2009 (il-15-il rapport) SEC(2010)630' (COM(2010)0253),

– wara li kkunsidra r-raba' edizzjoni tat-'Tabella ta' Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur -
biex il-Konsumaturi jkollhom iktar għażla' ppubblikata f'Ottubru 2010, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 91/396/KEE tad-29 ta' Lulju 1991 dwar l-
introduzzjoni tan-numru uniku Ewropew għall-emerġenza3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 717/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar roaming fuq networks pubbliċi tal-komunikazzjonijiet mobbli fi ħdan il-Komunità4; 

– wara li kkunsidra l-istħarriġ intitolat 'In-Numru Ewropew ta' Emerġenza 112' (Flash 
Eurobarometer 314) 

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-tal-Kumitat tal-Komunikazzjonijiet tal-
Kummissjoni dwar l-'Implimentazzjoni tan-numru Ewropew tal-emerġenza 112 - Riżultati 
tar-raba' sensiela ta' ġbir ta' data' (10 ta' Frar 2011),

                                               
1 ĠU L 337, 18.12.2009, p. 1.
2 ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37.
3 ĠU L 217, 6.8.1991, p. 31.
4 ĠU L 171, 29.6.2007, p. 32.
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– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tiegħu tal-25 ta' Settembru 2007 dwar in-Numru 
Ewropew ta' Emerġenza 1121,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u Protezzjoni tal-Konsumatur u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
(A70000/2011),

A. billi d-Direttiva dwar is-Servizz Universali (DSU) tipprevjeni l-esklużjoni soċjali billi 
tiżgura li ċ-ċittadini f'żoni rurali u remoti jew il-familji bi dħul baxx ikollhom aċċess għal 
servizzi bażiċi u servizzi essenzjali tat-telekomunikazzjonijiet; 

B. billi s-servizz universali huwa definit bħala s-sett minimu ta' servizzi ta' kwalità speċifika 
li għalih għandhom aċċess l-utenti finali kollha, bi prezz affordabbli fid-dawl ta' 
kundizzjonijiet nazzjonali speċifiċi, mingħajr ma jgħawġu l-kompetizzjoni';

C. billi għadu mhuwiex possibli li tiġi assessjata l-implimentazzjoni tad-DSU reveduta 
minħabba li ż-żmien limitu tat-traspożizzjoni huwa l-25 ta' Mejju 2011 u l-perijodu ta' tliet 
snin li huwa meħtieġ qabel ma tkun evalwata għadu kif beda;

D. billi l-leġiżlazzjoni attwali mhijiex għan fiha nnifisha biex jingħataw riżultati pożittivi 
għaċ-ċittadini u huwa wkoll neċessarju li jiġu massimizzati l-benefiċċji li jiġu minn miżuri 
ġodda permezz ta' monitoraġġ kontinwu mill-Istati Membri, u sforzi biex itejbu l-kwalità, 
il-kompletezza u l-viżibbiltà tal-informazzjoni; 

E. billi s-Suq Uniku qatt ma jista' jkun ikkunsidrat verament bħala komplut u għandu dejjem 
jerġa' jiġi assessjat mill-ġdid skont il-bżonnijiet soċjali u l-iżviluppi teknoloġiċi, il-
garanziji ta' protezzjoni soċjali, l-iżvilupp ekonomiku u t-tkabbir għandhom dejjem jiġu 
salvagwardjati sabiex jiżguraw li s-Suq Uniku joffri benefiċċji tanġibbli liċ-ċittadini; 

F. billi l-istinkar għall-progress huwa l-forza motriċi u vettura ta' kunsinna tal-viżjoni u l-
objettivi stabiliti mil-leġiżlaturi Ewropej; billi l-proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew li 
temenda għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni l-esperjenzi attwali u l-kapaċitajiet 
implimentattivi; billi l-adattazzjonijiet leġiżlattivi għandhom jibbenefikaw minn appoġġ 
politiku ċar sostenut ukoll minn valutazzjoni oġġettiva tal-ispejjeż meta mqabbla mal-
benefiċċji bħala l-fattur deċiżiv;

G. filwaqt li l-uniku numru li jista' jintuża fl-Istati Membri kollha tal-UE sabiex jikkuntattaw 
is-servizzi tal-emerġenza huwa n-numru Ewropew tal-emerġenza '112';  

Is-servizz universali u l-kuntest ta' żviluppi ġodda
1. Jissottolinja l-importanza ta' Obbligi tas-servizz universali (OSU) bħala sistema ta’ sigurtà 

għall-inklużjoni soċjali fejn il-forzi tas-suq waħidhom naqsu milli jipprovdu servizzi 
bażiċi liċ-ċittadini u n-negozji;

2. Jappoġġa r-rievalwazzjoni regolari tal-approċċ tal-UE lejn l-USOs fid-dawl ta' żviluppi 
soċjali, ekonomiċi u teknoloġiċi sabiex jiġu identifikati u introdotti definizzjonijiet 
adegwati li jirriflettu l-bżonnijiet li jevolvu u titjieb il-kwalità tas-servizzi;

                                               
1 ĠU C 219 E, 28.8.2008, p.92.
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3. Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi linji gwida għall-aħjar implimentazzjoni u infurzar tad-
DSU revedut, filwaqt li tevita distorzjonijiet tas-suq u fl-istess ħin tippermetti lill-IStati 
Membri jadottaw id-dispożizzjonijiet li huma iktar adattati għaċ-ċirkustanzi nazzjonali;    

4. Jappoġġa l-objettivi tal-Aġenda Diġitali 'Broadband għal kulħadd' u huwa konvint li l-
aċċess universali għall-broadband jgħin liċ-ċittadini u n-negozji jieħdu l-benefiċċji 
massimi tas-Suq Diġitali Uniku, partikolarment billi jtejbu l-inklużjoni soċjali, joħolqu 
opportunitajiet ġodda għal negozji innovattivi mill-aspett soċjali u minn dak ambjentali li 
jmexxu xogħlijiet, tkabbir u iktar opportunitajiet għal negozju transkonfinali;

5. Jissottolinja li l-kombinazzjoni ta' politiki u teknoloġiji tista' tħeġġeġ l-iżvilupp ta' servizzi 
u applikazzjonijiet ġodda onlajn minn negozji u korpi pubbliċi, filwaqt li żżid id-domanda 
għal konnessjonijiet tal-internet iktar mgħaġġla, filwaqt li tagħmel l-investimenti iktar 
profittabbli u b'hekk tinkoraġġixxi sħubijiet pubbliċi-privati;  

6. Jenfasizza li s-servizz universali mhuwiex il-mexxej it-tajjeb jew prinċipali biex jintlaħqu 
l-objettiv ta’ 'broadband għal kulħadd' minħabba l-ispejjeż għolja tal-investiment, 
mingħajr ma jkun neċessarjament kapaċi jipprovdi servizzi sinifikament aħjar lill-
konsumaturi; 

7. Jikkunsidra li l-Obbligi tas-servizz universali jkunu jistgħu jsiru inċentiv addizzjonali 
għall-iżvilupp tal-broadband; 

8. Jitlob lill-Kummissjoni tlesti l-assessjar tal-impatt li qed isir bħalissa u tipprovdi 
leġiżlaturi b'data soda dwar id-dħul eżistenti, id-domanda mistennija u t-titjib tal-USOs 
permezz tal-broadband, u finalment, analiżi tal-pakkett tal-finanzjament l-iktar effettiv, 
għall-Istati Membri, il-konsumaturi u l-impriżi, għat-tnedija tal-USOs;  

9. Jitlob lill-Kummissjoni, b'mod parallel u f'kollaborazzjoni mal-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali (ARN), sabiex timmonitorja s-swieq biex jiġi żgurat li dawk l-Istati Membri li 
diġà jistgħu jew li jixtiequ jipprovdu USOs matul il-firxa kollha ta' teknoloġiji u 
veloċitajiet broadband, ikunu jistgħu jagħmlu dan mingħajr ma jikkawżaw distorzjonijiet 
fis-suq;   

10. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex tagħmel studju dettaljat dwar il-provvista ta' 
servizz tal-internet wara l-pubblikazzjoni tar-raba' Tabella tal-Valutazzjoni tas-Swieq tal-
Konsumatur; 

11. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, bil-kontribuzzjoni tal-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali (ARN) biex jeżaminaw l-għażliet għal applikazzjoni ta' USOs li jistgħu 
jiggarantixxu aċċessibilità għal gruppi vulnerabbli mhux biss permezz tal-introduzzjoni ta' 
tagħmir u tariffi speċjali, iżda wkoll permezz tal-provvista ta' informazzjoni adegwata u
għażla reali tal-konsumaturi tas-servizzi disponibbli u s-servizzi ta' wara l-bejgħ;

In-Numru tal-Emerġenza Ewropew 112
12. Jenfasizza li n-numru 112 jista' jkun numru li jsalva l-ħajja u jżid il-protezzjoni taċ-

ċittadini tal-UE;
13. Iżda jiddispjaċiħ li n-numru tal-emerġenza Ewropew '112' għadu l-bogħod milli jilħaq il-

potenzjal sħiħ tiegħu; jikkunsidra li għad iridu jsiru passi bażiċi rigward l-għarfien tiegħu 
miċ-ċittadini, flimkien ma' kwistjonijiet oħra li jirrigwardaw it-teknoloġija u l-
koordinazzjoni mtejba;  
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14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea, b'appoġġ mill-Istati Membri biex jintensifikaw l-
isforzi tagħhom billi jżidu l-għarfien pubbliku dwar l-eżistenza u l-użu tan-numru 112;

15. Jitlob lill-Istati Membri jtejbu l-eżattezza u l-affidabilità tal-informazzjoni dwar il-
lokazzjoni ta' min ikun qed iċempel skont ir-regoli ġodda tat-telekomunikazzjonijiet tal-
UE u jaġġornaw it-teknoloġija tagħhom bl-għan finali ta' lokalizzazzjoni awtomatika;  

16. Jitlob li jkun disponibbli finanzjament u jiġu appoġġati proġetti ta' riċerka sabiex jiżguraw 
l-iżvilupp tal-aħjar teknoloġiji possibli biex jidentifikaw il-lokazzjoni ta' min ikun qed 
iċempel, inkluż permezz tal-VoIP, u għalhekk jappoġġa l-iżvilupp ta' standards u 
regolamenti tal-ġenerazzjoni li jmiss;  

17. Jemmen li permezz ta' regolazzjoni, is-sejħa tal-emerġenza għandha tintuża bħala servizz 
mandatorju;

18. Jenfasizza l-importanza ta' koordinazzjoni aħjar bejn korpi tal-emerġenza kemm fil-livell 
nazzjonali kif ukoll f’dak transkonfinali/tal-Unjoni Ewropea biex jinkiseb l-ogħla livell ta' 
effiċjenza; 

19. Jitlob lill-Kummissjoni tistabilixxi rekwiżiti tal-affidabilità u tistabbilixxi indikaturi ta' 
reazzjoni immedjata bħala miri tal-prestazzjoni; 

20. Jirrakkomanda l-iskambju tal-aħjar prattiki partikolarment bl-użu ta' operatur uniku biex 
jimmaniġġa u l-użu ta' servizzi ta' interpretazzjoni li jkunu jistgħu jgħinu lin-nies li ma 
jitkellmux il-lingwa tal-pajjiż fejn ikunu qed jużaw is-servizzi tal-emerġenza;

21. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi garantita aċċessibilità tan-numru 112 lil nies b'tipi differenti ta' 
diżabbiltà u gruppi vulnerabbli u jħeġġeġ biex jiġi standardizzat l-aċċess għall-112 ta' 
dawn in-nies;    

22. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel studju dwar il-prestazzjonijiet tas-servizzi tan-numru 112 
s'issa u dwar il-kooperazzjoni bejn il-korpi relevanti bl-għan li ttejjeb is-servizz;

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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OBJETTIVI TAR-RAPPORT

Ir-rapport li jassessja l-iżviluppi reċenti relatati mal-kunċett bażiku ta' Servizz universali kif 
miġbur fid-Direttiva dwar is-Servizz universali u fil-kuntest tal-iżviluppi l-ġodda, inkluż 
aċċess universali għall-broadband, koordinazzjoni ta' approċċi u l-finanzjament tagħhom, 
kunsiderazzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi ta' nies vulnerabbli u konsumaturi bi bżonnijiet 
speċjali. Ir-rapport jiffoka wkoll fuq in-numru uniku ta' emerġenza Ewropew 112 li ġie 
introdott sabiex jiffaċilita liċ-ċittadini biex isejħu servizzi tal-emerġenza billi jużaw l-istess 
numru minn kull post fl-UE.  

KUNTEST

Direttiva "Servizz Universali"

Il-liberalizzazzjoni tas-settur tat-telekom fi tmiem id-disgħinijiet ġiet akkumpanjata minn
regolamenti ta' servizz universali sabiex jaġixxu bħala sistema ta’ sigurtà fejn is-suq waħdu 
ma pprovdix servizzi bażiċi. L-għan kien li jipprevjeni l-esklużjoni soċjali billi jiġi żgurat li ċ-
ċittadini f'żoni rurali u remoti jew il-familji bi dħul baxx ikollhom aċċess għal servizzi bażiċi 
u servizzi essenzjali tat-telekom;  

Id-Direttiva 2002/22/KE tiddefinixxi s-sett minimu ta' servizzi ta' kwalità speċifika li għalih 
għandhom aċċess l-utenti finali kollha, għal prezz affordabbli fid-dawl ta' kundizzjonijiet 
nazzjonali speċifiċi, mingħajr ma jgħawġu l-kompetizzjoni. Id-Direttiva tistabbilixxi wkoll 
obbligi fir-rigward tal-forniment ta’ ċerti servizzi mandatorji. Ir-Regoli attwali tal-UE 
jirrikjedu li l-Istati Membri jiżguraw li ċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jikkonnettjaw ma' 
netwerk pubbliku tat-telefown f'lokazzjoni fissa u jkollhom aċċess għal servizzi pubbliċi tat-
telefown għal komunikazzjoni tal-vuċi u tad-data b'aċċess funzjonali għall-internet. Id-
Direttiva tirrikjedi wkoll li l-Istati Membri jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom aċċess għal 
servizzi ta' inkjesta ta' direttorju u għal direttorji, telefowns pubbliċi bil-ħlas u miżuri speċjali 
jekk ikollhom bżonnijiet speċjali. 

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu waħda jew iktar minn għażla waħda biex jiggarantixxu 
dispożizzjoni effiċjenti ta' servizz universali f'parti tat-territorju jew fit-territorju nazzjonali 
sħiħ. L-għażla għandha ssir permezz ta’ mekkaniżmu effiċjenti, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. Sabiex jiffinanzjaw l-obbligi tas-servizz universali, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jintroduċu mekkaniżmu biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż determinati netti 
f'kundizzjonijiet trasparenti minn fondi pubbliċi, jew/u jaqsam l-ispiża netta tal-obbligi bejn 
fornituri ta' netwerks u servizzi elettroniċi tal-komunikazzjoni.

Il-Kummissjoni tirrevedi l-ambitu tad-Direttiva dwar Servizz Universali kull 3 snin. Ir-
reviżjoni 2009, li se tapplika mill-25 ta' Mejju 2011, fost affarijiet oħra tintroduċi 
dispożizzjoni ġdida tal-libertà fuq l-internet li tipprovdi li xi miżuri li jittieħdu minn Stati 
Membri rigward aċċess jew użu ta' servizzi u applikazzjonijiet permezz ta' netwerks tat-
telekom għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-libertajiet taċ-ċittadini.
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Id-Direttiva dwar Servizz Universali tagħtina r-raġunament li permezz tiegħu ir-reviżjoni 
regolari tiegħu mhijiex neċessarja. Din tiddikjara speċifikament, fl-anness V tiegħu, li: 
"Fil-konsiderazzjoni dwar jekk l-obbligi ta' servizz universali għandhomx jinbidlu jew jiġux 
definiti mill-ġdid, il-Kummissjoni għandha tieħu konsiderazzjoni tal-elementi li ġejjin:
- jekk servizzi speċifiċi humiex disponibbli għal u wżati mill-maġġoranza tal-konsumaturi u 
jekk in-nuqqas ta' disponibilità jew nuqqas ta' użu minn minoranza ta' konsumaturi tirriżulta 
f'esklużjoni soċjali  
- jekk id-disponibilità u l-użu ta' servizzi speċifiċi twassalx benefiċċju nett ġenerali lill-
konsumaturi kollha tali li l-intervent pubbliku jkun ġustifikat f'ċirkostanzi fejn is-servizzi 
speċifiċi m'humiex provduti lill-pubbliku taħt ċirkostanzi normali tal-kummerċ? 

Konsultazzjoni pubblika dwar is-Servizz universali

F'Marzu tal-2010, il-Kummissjoni Ewropea nediet konsultazzjoni pubblika dwar liema hu l-
aħjar approċċ biex tiżgura li s-servizzi bażiċi tat-telekom ikunu disponibbli għaċ-ċittadini 
kollha tal-UE.  Il-konsultazzjoni kellha l-għan ukoll li tassessja jekk huwiex neċessarju li 
wieħed jaġġorna r-regoli u definizzjonijiet attwali għaż-żmien diġitali u, b'mod partikolari, 
jekk għandhomx jiġu estiżi biex ikopru aċċess għall-broadband.   Il-konsultazzjoni indirizzat 
ukoll il-bilanċ bejn reazzjoni koordinata madwar l-EU u l-ħtieġa ta’ flessibilità nazzjonali, u l-
finanzjament tas-servizz universali (kontribuzzjoni mis-settur tat-telekoms biex tiġi żgurata 
kopertura universali tal-broadband, jew intervenzjoni pubblika).

Mingħajr ma jdgħajjef l-importanza tal-era diġitali li tinstab quddiemna u filwaqt li jemmen 
fl-inkuraġġiment tal-politiki kollha li jħeġġu adattament aħjar taċ-ċittadini għad-domandi taż-
żminijiet, ir-rapporteur jemmen li huwa neċessarju li wieħed ikun kawt u ma jimponix piż 
żejjed fuq iċ-ċittadini minflok jgħinhom.    

Kwistjonijiet tal-broadband: promozzjoni tal-investiment u tas-servizzi onlajn 

L-Istrateġija Ewropa 2020 saħqet dwar l-importanza tal-mobilitazzjoni tal-broadband sabiex 
jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u l-kompetittività fl-UE. Reġgħet stqarret l-għan li sal-2013 
jinġieb il-broadband bażiku għall-Ewropej kollha, u tfittex li tiżgura li, sal-2020, l-Ewropej 
kollha jkollhom aċċess għal veloċitajiet ferm ogħla tal-internet ta' aktar minn 30 Mbps u 50% 
jew aktar tad-djar Ewropej jabbonaw għal konnessjonijiet tal-internet ta' 'l fuq minn 100 
Mbps. 

Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, l-Aġenda Diġital għall-Ewropa talbet politika komprensiva 
bbażata fuq taħlit ta' teknoloġiji.  B'mod iktar preċiż, l-Aġenda Diġitali tiddeskrivi seba' żoni 
ta' prijorità għal azzjoni: il-ħolqien ta' Suq diġitali Waħdieni, iktar interoperabbiltà, żieda fil-
fiduċja u s-sikurexxa tal-internet, aċċess għall-internet iktar mgħaġġel, iktar investiment fir-
riċerka u l-iżvilupp, titjib tal-abbilitajiet litterarji u tal-inklużjoni, u l-applikazzjoni tal-
informazzjoni u ta' teknoloġiji tal-komunikazzjoni biex jindirizzaw sfidi li tiffaċċa s-soċjetà 
bħal tibdil fil-klima u popolazzjoni li dejjem qed tixjieħ. 

F'dan il-qafas, tliet miżuri kumplimentari jiffaċilitaw l-introduzzjoni  u l-akkwist ta' 
broadband b'veloċità għolja u ultra-għolja fl-UE ġew adottati mill-Kummissjoni Ewropea 
f'Settembru 2010: (i)Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar aċċess regolat għal netwerks 
tal-Ġenerazzjoni li ġejja, (ii) proposta għal Deċiżjoni biex jiġi stabbilit Programm ta' Politika 
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ta' Spettru tar-Radju (biex jiżgura, inter alia, li spettru huwa provvdut għal broadband bla fili) 
u (iii) Komunikazzjoni tal-Broadband li tiddeskrivi l-aħjar mod biex jiġi inkoraġġit 
investiment pubbliku u privat f'netwerks b'veloċità għolja u ultra-għolja. 

Rigward broadband, il-Komunikazzjoni titlob lill-Istati Membri tal-UE biex jintroduċu 
pjanijiet ta' broadband funzjonali għal netwerks b'veloċità għolja u ultra-għolja b'miżuri 
implimentattivi konkreti, hija tipprovdi gwida dwar kif jitnaqqsu l-ispejjeż tal-investiment u 
jindika kif awtoritajiet pubbliċi jistgħu jappoġġaw investiment broadband, inkluż l-użu aħjar
ta' fondi tal-UE. Hija tħabbar ukoll pjanijiet mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Bank 
Ewropew tal-Investiment biex jintroduċu strumenti finanzjarji tal-broadband. 

Filwaqt li Stati Membri li rnexxielhom jużaw teknoloġiji avvanzati għandhom iservu 
bħala eżempji ta' prattika tajba, huwa neċessarju li wieħed jikkunsidra l-
partikolaritajiet ta' kull Stat Membru f'termini tal-morfoloġija ġeografika, li għandhom 
relazzjoni indiretta mal-iżvilupp ta' teknoloġiji elettroniċi, jew is-sitwazzjoni finanzjarja 
tagħhom sabiex tipprovdilhom il-flessibiltà neċessarja għall-applikazzjoni tar-regoli l-
iktar adegwati.  Sinerġiji li jkunu ta' għajnuna għall-aħjar applikazzjoni tat-teknoloġiji 
l-ġodda għandhom jiġu milqugħa u inkoraġġiti.     

in-numru tal-emerġenza Ewropew - 112

In-numru uniku ta' emerġenza Ewropew, numru 112, ġie stabbilit fl-1991, wara Deċiżjoni 
mill-Kunsill tal-Ministri tal-UE u huwa indirizzat ukoll mid-Direttiva dwar Servizz Universali 
(ART. 26) li, wara r-reviżjoni 2009 (pakkett tat-Telekom), issa jipprovdi:

 Aċċess għas-servizzi kollha tat-telekom li joriġinaw sejħiet lil pjanijiet nazzjonali tan-
numerizzar

 Aċċess aħjar għal servizzi ta' emerġenza minn persuni bi bżonnijiet speċjali
 It-tweġib u l-ġestjoni ta' sejħiet lil numri nazzjonali ta' emerġenza u l-ebda 

referenza għal possibilitajiet teknoloġiċi 
 Isaħħaħ l-obbligu ta' informazzjoni dwar il-lokazzjoni ta' min ikun qiegħed 

iċempel u kriterji ta' affidabilità
 Tqajjim ta' kuxjenza immirat speċifikament lejn min jivvjaġġa 

Il-Parlament Ewropew, u bosta minn dawk li huma interessati, enfasizzaw il-ħtieġa ta' tqajjim 
ta' kuxjenza dwar 112 u l-kwalità ħażina tas-servizz li s'issa ġie provdut permezz ta' numru 
112.

Ir-Rapporteur jemmen li huwa neċessarju li n-numru 112 jiġi provdut bl-appoġġ li 
jeħtieġ għall-aħjar profitt tal-ħajjiet taċ-ċittadini, inkella l-konsegwenza tkun li jiġi 
mċaħħad mis-siwi tiegħu.

It-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur

L-aħħar edizzjoni tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur turi li, f'livell tal-UE, 
is-suq tat-telekom jidher fost is-setturi bl-inqas marki: minn 50 suq kunsidrati, it-telefonija 
fissa għandha l-41 pożizzjoni, telefonija ċellulari l-44 u l-provvista tas-servizz tal-internet it-
48. 



PR\856370MT.doc 11/11 PE458.562v01-00

MT

B'mod partikolari, telekoms huma fost is-swieq fejn il-konsumatur isibuha l-iktar diffiċli biex 
iqabblu l-offerti, esperjenzaw l-iktar problemi u ġew immirati mill-ikbar numru ta' lmenti  
Servizzi tal-aċċess tal-internet juru diverġenza ħafna ikbar fil-prezz madwarl-UE. Il-provvista 
ta' servizz tal-internet huwa filfatt is-suq li jinstab ġeneralment fit-tielet l-agħar pożizzjoni u s-
suq fejn l-ogħla persentaġġ ta' konsumaturi esperjenzaw problemi u fejn prezzijiet ivarjaw 
madwar l-UE. 

Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex tagħmel studju dettaljat dwar il-provvista ta' servizz 
tal-internet wara pubblikazzjoni mir-raba' Tabella ta' Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur;


