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TWEĠIBIET LILL-PARLAMENT EWROPEW

KWESTJONARJU GĦALL-KUMMISSARJU NNOMINAT

Neelie KROES

(Aġenda Diġitali)

Kompetenza Ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikolari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak? Liema 
huma l-garanziji ta' indipendenza li tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif 
tista' tiżgura li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx 
tista' tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

Ninsab kuntenta li ġejt innominata biex inservi t-tieni mandat bħala Kummissarju Ewropew. 
Minħabba li jien ekonomista mħarrġa, x'aktarx naħseb f'termini ta' effiċjenza u ta' benesseri u 
nuża s-sens komun fis-sejbien tas-soluzzjonijiet. Dawn il-prinċipji fundamentali, flimkien 
mas-sens ta' dmir pubbliku u d-determinazzjoni tiegħi, urew li kienu ta' valur enormi matul il-
karriera tiegħi fin-negozju u fil-politika.

Għal 12-il sena servejt fil-gvern Olandiż bħala Viċi Ministru u imbagħad bħala Ministru għat-
Trasport, ix-Xogħlijiet Pubbliċi u t-Telekomunikazzjonijiet. Matul dan iż-żmien kont 
responsabbli, pereżempju, għall-privatizzazzjoni tas-setturi Olandiżi tal-Posta u t-
Telekomunikazzjonijiet u għalhekk l-oqsma tal-liberalizzazzjoni u r-regolamentazzjoni tas-
suq ma kinux ġodda għalija meta fl-2004 ġejt innominata mill-President Barroso bħala 
Kummissarju responsabbli mill-Kompetizzjoni.

Fl-irwol li għandi bħalissa, rajt kif il-kompetizzjoni u r-regolamentazzjoni xi drabi jkollhom 
jimxu id f'id sabiex jiżguraw effiċjenzi allokattivi, li huma ta' benefiċċju għall-konsumaturi u 
n-negozji. Ksibt ħafna esperjenza fl-industriji rregolamentati, u b'mod partikolari fit-
Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni.

Permezz tal-investigazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tagħna dwar l-imġiba tal-operaturi eżistenti 
fil-qasam tat-telekomunikazzjonijiet, tal-produtturi tas-software u l-hardware, ksibt fehim 
aħjar tar-rwol tal-UE f'dawk is-setturi kemm issa kif ukoll fil-ġejjieni. Illum, l-azzjonijiet 
tagħna huma mfassla b'tali mod li l-liberalizzazzjoni tan-netwerk tkun tista' ssir realtà u sabiex 
jistimulaw il-kompetizzjoni billi jitħeġġeġ id-dħul fis-suq. Iżda qed naħsbu wkoll fil-ġejjieni 
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billi nħeġġu l-iżvilupp tal-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss u billi noħolqu qafas għall-
għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni tal-Broadband b'veloċità għolja għall-ġenerazzjoni li 
jmiss. Jien kelli responsabbiltà konġunta li nagħti pariri lill-awtoritajiet tal-Istati Membri dwar 
ir-regolamentazzjoni tas-swieq tat-telekomunikazzjonijiet f'konformità mad-Direttiva Qafas u 
ninsab ħerqana sabiex nieħu f'idejja r-responsabbiltà sħiħa għal dan fil-Kummissjoni li jmiss.

Kelli wkoll nitgħallem aktar dwar it-teknoloġija li qed tiżviluppa kif ukoll dwar il-mezzi ta' 
distribuzzjoni disponibbli. Fhimt sew x'inhuma l-istandards miftuħa u l-isfidi tal-
interoperabbiltà, il-ħtieġa li jiġi żgurat il-ħarsien tal-kontenut online b'mod adegwat u fhimt 
ukoll il-firxa sħiħa ta' web browsers disponibbli.

Bħala Kummissarju tal-Kompetizzjoni, ħdimt qatigħ sabiex inqerreb aktar il-politiki tal-UE 
lejn iċ-ċittadini tagħha. Ma qgħadtx lura milli naffronta interessi kummerċjali kbar u dejjem 
poġġejt l-interessi tal-konsumatur fl-ewwel post. Fl-aġenda tiegħi l-konsumatur jokkupa post 
importanti ħafna.

Nemmen li s-suq uniku huwa l-aqwa kisba tal-Ewropa. Mhuwiex biss il-mezz li jwassalna 
għall-paċi dejjiema, iżda jwassalna wkoll għal stabbiltà ekonomika, tkabbir u impjiegi, anke 
fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja globali. Sabiex inkunu żguri li dan jirnexxi, irridu 
ngħidu le għall-protezzjoniżmu li jista' jaqsam is-suq uniku skont il-fruntieri nazzjonali u 
ngħidu iva għall-industriji liberalizzati li jimmassimizzaw il-ġid għall-konsumatur 
b'kundizzjonijiet ugwali u ġusti għal kulħadd.

Fil-fehma tiegħi, li naġixxi b'mod indipendenti, u fl-interess tal-Ewropej kollha skont l-
obbligi u l-istandards tal-etika stabbiliti fit-Trattat kif ukoll fil-Kodiċi tal-Kondotta għall-
Kummissarji, huwa l-impenn pubbliku tiegħi. M'iniex se naċċetta istruzzjonijiet mingħand l-
ebda gvern jew organizzazzjoni oħra, kif urejt fil-mandat ta' qabel. Ir-responsabbiltajiet 
speċjali li jinħolqu hekk kif wieħed jaċċetta kariga pubblika jesiġu strateġiji effiċjenti sabiex 
jiġu ġestiti l-kunflitti ta' interess. Lestejt Dikjarazzjoni ta' Interessi ġdida li se tkun disponibbli 
għall-eżami mill-pubbliku. Nimpenja ruħi li ngħarraf lill-President Barroso dwar kwalunkwe 
sitwazzjoni li tista' twassal għal kunflitt ta' interess fil-qadi ta' dmirijieti. Fl-aħħar mandat 
tiegħi fil-kariga, impenjajt ruħi li ma nwettaq l-ebda attività professjonali oħra minbarra dik 
tal-portafoll u dan l-impenn se nibqa' nżommu.

Ġestjoni tal-portafoll u koperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-
rigward ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont 
għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Bħala Kummissarju, nara tliet aspetti fir-rwol tiegħi: dak fi ħdan il-kulleġġ;  dak tat-tim 
tiegħi; u l-iktar wieħed importanti għan-nies tal-Ewropa, li huma rrapreżentati mill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. B'mod ġenerali dan huwa rwol għas-servizz tal-partijiet interessati 
kollha rilevanti.

Min-natural tiegħi, għandi l-kapaċità li naħdem fi grupp u naf kif nibni kunsens, u fil-fehma 
tiegħi, dan huwa l-irwol li għandi fil-Kulleġġ. Meta jkun hemm każ fejn iridu jittieħdu 
deċiżjonijiet diffiċli, korp kolleġġjali jkun qiegħed jissogra li jidħol fi sqaq. Sabiex nimxu 'l 
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quddiem, wieħed irid qabel xejn jifhem id-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom il-
kullegi tagħna u mbagħad infittxu kompromessi kreattivi, li nemmnu li jkunu fl-aħjar interess 
tal-Ewropej kollha. Din hija wkoll ir-raġuni għaliex nemmen li huwa importanti ħafna li jkun 
hemm bilanċ bejn is-sessi fil-Kulleġġ tal-Kummissarji.

Fil-ħidma tiegħi ta' kuljum naħdem fil-qrib mal-Kabinett u s-servizzi tiegħi. Fiż-żmien li 
għamilt bħala Kummissarju għall-Kompetizzjoni, ħadna l-passi meħtieġa permezz tar-
ristrutturazzjoni interna sabiex intejbu t-trasparenza u l-komunikazzjoni u sabiex intejbu l-
produttività u l-effiċjenza fil-DĠ Kompetizzjoni. Minħabba li għandi responsabbiltà politika 
fil-portafoll tiegħi, dan kien partikolarment importanti għalija.

Nemmen li t-trasparenza u komunikazzjoni tajba huma element ewlieni tax-xogħol kollu li 
nwettaq fil-Kummissjoni. Jien responsabbli għall-azzjonijet tiegħi kemm lejnkom bħala 
Membri tal-Parlament Ewropew, kif ukoll lejn il-pubbliku inġenerali. Il-Parlament għandu 
rwol ewlieni fil-ħarsien tad-demokrazija fl-Ewropa u fir-rappreżentanza tal-intressi ġenerali 
tal-Ewropej kollha. Għalhekk għandna bżonn inkomplu naħdmu flimkien mill-qrib. Min-naħa 
tiegħi, dejjem ninsab lesta li nattendi l-laqgħat tal-kumitati, li nirċievi delegazzjonijiet u li 
nirrispondi għal mistoqsijiet kemm oralment u kemm bil-miktub, kemm fi Brussell kif ukoll fi 
Strasburgu. Nemmen dan kollu bis-sħiħ u ninsab ħerqana biex niżviluppa djalogu politiku 
kostruttiv magħkom u biex naħdem magħkom permezz tal-proċedura ta' kodeċiżjoni, li anke 
qabel it-Trattat ta' Liżbona, kienet tapplika fil-maġġoranza tal-atti leġiżlattivi koperti mill-
portafoll tal-Aġenda Diġitali.

Barra minn hekk, inżomm lil kulħadd aġġornat dwar il-progress tiegħi permezz ta' konferenzi 
stampa regolari u bl-intervisti. Ma għandniex xi ngħidu, il-komunikazzjoni effikaċi tinvolvi 
proċess reċiproku, għalhekk dejjem inkun ħerqana li ngħarraf lin-nies li huma jistgħu 
jikkuntattjawni permezz tal-websajt tiegħi u jressqu kwalunkwe mistoqsija li jista' jkollhom 
dwar xogħli.

3. X'rakkomandazzjonijiet speċifiċi lesta li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza 
mtejba, aktar koperazzjoni, u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-
talbiet tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anke fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Liżbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, 
lesta li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom 
lill-Kunsill?

Għalija, id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona huwa pass 'il quddiem f'termini ta' demokrazija 
Ewropea. Dan jippermetti koperazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet u iktar responsabbiltà li 
għandha tgħinna naħdmu flimkien għal Unjoni Ewropea li tkun iktar effikaċi u effettiva u li 
tkun eqreb tan-nies tal-Ewropa.

Issa iktar minn qabel, għandna nkunu iktar kapaċi nilħqu kunsens politiku Ewropew biex 
niżviluppaw inizjattivi leġiżlattivi fejn dan ikun meħtieġ. Il-Kummissjoni se tkun tista' taħdem 
iktar mill-qrib magħkom, ibda biex, minħabba l-fatt li l-kodeċiżjoni se tkun il-proċedura 
leġiżlattiva li tippredomina. Ovvjament sabiex tkunu tistgħu tipparteċipaw bis-sħiħ fil-
proċedura tal-kodeċiżjoni, huwa importanti ħafna li tirċievu l-istess ammont ta' informazzjoni 
bħall-Kunsill.
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Il-Kummissjoni timpenja ruħha bis-sħiħ għall-regolamentazzjoni aħjar, li għalija tfisser 
leġiżlazzjoni biss fil-każ li l-valur miżjud tagħha jkun jidher, leġiżlazzjoni aktar immirata, 
adottata wara konsultazzjoni sħiħa li tirrispetta l-prinċipji tal-proporzjonalità u s-sussidjarjetà 
Tfisser ukoll segwitu aħjar għall-inizjattivi sabiex inkunu nistgħu nadottaw approċċ iktar 
komplut fil-leġiżlazzjoni f'konformità mal-Ftehim ta' Qafas.

B'kodeċiżjoni mtejba, regolamentazzjoni aħjar għandha wkoll issarraf f'titjib fil-proċeduri u d-
djalogu tagħna u fil-kultivazzjoni ta' atmosfera ta' fiduċja reċiproka bbażata fuq it-trasparenza. 
Nemmen li dawn il-laqgħat huma mod tajjeb biex inkunu nistgħu nibdew ix-xogħol, u kif 
għedt, ninsab ħerqana sabiex niżviluppaw relazzjoni ta' xogħol tajba, u biex niltaqa' magħkom 
bilateralment u biex ninvolvi ruħi f'laqgħat tal-Kumitat tal-Parlament għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Nemmen li ladarba 
jirnexxilna nagħmlu dan, il-moviment ħieles tal-informazzjoni bejnietna se jitjieb.

Mistoqsijiet marbuta ma' politika

4. X'inhuma t-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, il-kriżi finanzjarja, ekonomika 
u soċjali kif ukoll preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli?

It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) issa daħlu fl-oqsma kollha tas-
soċjetà tagħna, għalhekk ħafna politiki tal-Kummissjoni se jkollhom rwol pożittiv fl-iżvilupp 
tagħhom – mill-Fondi Strutturali u Rurali sad-Direttivi dwar is-suq uniku u l-konsumatur. Il-
prijorità tiegħi hija li niżviluppa u nimplimenta Aġenda Diġitali Ewropea li tikkontribwixxi 
għall-ilħiq tal-viżjoni tal-EU 20201 u li għandha fil-qalba tagħha l-konsumaturi u ċ-ċittadini. 
Għandi ħsieb li niżviluppa Aġenda Diġitali Ewropea b'koperazzjoni mill-qrib mal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill kif ukoll mal-kollegi tiegħi tal-Kummissjoni. Il-prijoritajiet tal-bidu 
tiegħi huma: (i) li jinbnew netwerks ta' veloċità għolja għall-ġejjieni; (ii) li s-suq uniku online 
isir realtà; (iii) li jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha jipparteċipaw fis-soċjetà tal-informazzjoni; u 
(iv) li jiġi ġġenerat iktar appoġġ immirat aħjar għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-ICT. Iċ-
cittadini u l-industriji, sew jekk huma żgħar u sew kbar, kemm dawk eżistenti kif ukoll dawk 
li għadhom jibdew, stabbiliti jew ġodda, kollha għandhom sehem x'jagħtu sabiex iġibu 'l 
quddiem l-innovazzjoni.

i. Bini ta' netwerks ta' veloċità għolja għall-ġejjieni.
Element importanti ħafna fil-kompetittività Ewropea huwa l-firxa wiesgħa tal-aċċess tal-
Internet b'veloċità għolja. Il-Kummissjoni hija impenjata sabiex tiżviluppa iktar l-istrateġija 
tagħha tal-broadband Ewropew, li hija bbażata fuq il-kompetizzjoni, it-taħlita ta' teknoloġiji 
fissi u mobbli, u sħubijiet pubbliċi privati. Se naħdmu qatigħ sabiex nilħqu l-għan doppju li 
nagħtu liċ-ċittadini Ewropej kollha aċċess għal broadband bażiku sal-2013 u biex nistimulaw 
aġġornament mifrux u rapidu għal netwerks tal-ġenerazzjoni l-ġdida fil-perjodu ta' bejn il-
ħames u l-għaxar snin li ġejjin. Diġa ttieħed l-ewwel pass għall-promozzjoni tal-investiment 
pubbliku u privat permezz tal-qafas rivedut tat-Telekomunikazzjoni u tal-qafas tal-għajnuna 
mill-Istat, iżda irridu nkomplu nwarbu t-tfixkil u noħolqu inċentivi, filwaqt li nirrispettaw il-
prinċipju tan-newtralità teknoloġika, sabiex isir investiment fis-servizzi l-ġodda u fl-
infrastruttura ta' livell dinji li huma meħtieġa fl-Ewropa.

                                               
1 Konsultazzjoni dwar l-istrateġija futura "UE 2020", COM(2009)647, l-24 ta' Novembru 2009
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ii. Li s-suq uniku online isir realtà
L-ekonomija elettronika (e-Economy) għandha potenzjal ekonomiku enormi, iżda x'aktarx, il-
konsumaturi individwali u n-negozji ma jwettqux tranżazzjonijiet online minn Stat Membru 
għall-ieħor minħabba l-ostakoli legali u regolatorji. Matul dawn l-aħħar 18-il xahar, kont 
president ta' serje ta' laqgħat ta' bini ta' kunsens dwar il-kummerċ online. Il-parteċipanti tal-
laqgħat qablu li jiżviluppaw pjattaformi ta' liċenzjar ġodda u liċenzji multi territorjali u li 
jistabbilixxu qafas komuni għall-iskambju ta' informazzjoni dwar id-drittijiet tal-proprjetà, 
filwaqt li xi parteċipanti (bħalma huma l-Apple u l-Amazon) impenjaw rwieħhom li jżidu l-
kopertura ġeografika tas-servizzi tagħhom fl-UE. Madankollu, hemm wisq iktar xi jsir dwar 
kwistjonijiet li jvarjaw mill-forniment tal-kontenut diġitali sar-rassikurazzjoni tal-
konsumanturi dwar il-pagamenti elettroniċi u d-drittijiet kontrattwali tagħhom. F'koperazzjoni 
mill-qrib mal-kollegi tiegħi, irrid inkompli niżgura li l-Kummissjoni hija strumentali fl-
iżvilupp ta' soluzzjonijiet prattiċi, proporzjonali u innovattivi li għandhom joħolqu ekonomija 
online vera fl-UE.

iii. Li jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha jipparteċipaw fis-soċjetà tal-informazzjoni
Irridu nkomplu ntejbu l-kwalità tas-servizzi online fis-settur pubbliku u privat (bħal 
pereżempju is-Saħħa elettronika (eHealth), il-Gvern elettroniku (eGovernment), u l-Inklużjoni 
elettronika (eInclusion)). Għalhekk għandna bżonn standards tal-ICT li huma effettivi li 
jippromwovu notabbilment soluzzjonijiet interoperabbli. Jeħtieġ ukoll li niżguraw li t-
teknologiji l-ġodda jkunu sikuri, li jirrispettaw il-privatezza, u li n-netwerks ikunu affidabbli u 
sodi, miftuħa u newtrali. L-Ewropej kollha, inklużi, ovvjament dawk tal-iżgħar 
ġenerazzjonijiet - għandhom ikunu konxji mid-drittijiet u l-obbliggi taghom fuq l-internet.  
Dan se jkun jinvolvi li nsaħħu l-isforzi tagħna sabiex l-internet ikun iktar sikur, pereżempju, 
fir-rigward tal-logħob vjolenti tal-vidjo, u fl-isforzi sabiex jiżdied il-litteriżmu midjatiku. 
Irridu nkomplu naħdmu sabiex ma jkollniex soċjetajiet maqsuma diġitalment, għal benefiċċju 
tal-gruppi li huma iktar vulnerabbli bħalma huma dawk ta' familji bi dħul finanzjarju baxx, 
taċ-ċittadini aktar anzjani u ż-żgħażagħ bla xogħol, u sabiex minflok intejbu l-effetti pożittivi 
li l-ICT għandu għal ekonomija diġitali sostenibbli.

iv. Li jiġi ġġenerat iktar appoġġ immirat aħjar għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-ICT.
Ir-riċerka u l-innovazzjoni Ewropea għadha frammentata, u n-netwerks tar-riċerka nazzjonali 
u tal-edukazzjoni tagħna mhumiex żviluppati sew, bil-konsegwenza li flimkien jheddu l-
kompetittività globali. Nemmen bis-sħiħ li r-riċerka u l-innovazzjoni fl-ICT huma ċ-ċavetta 
sabiex inkunu nistgħu nilqgħu l-iktar sfidi serji tal-Ewropa – nibdew bl-iżvilupp ta' ekonomija 
ekoloġika b’livell baxx ta’ karbonju u nkomplu bil-kura tal-popolazzjoni tagħna li qed tixjieħ, 
u għalhekk dawn għandhom ikunu fiċ-ċentru ta' ħafna mill-inizjattivi tal-politika tagħna tal-
ġejjieni. Għandna bżonn noħolqu kundizzjonijiet aħjar għall-investiment privat fl-Iżvilupp u 
r-Riċerka tal-ICT u nsaħħu u niffaċilitaw il-kordinazzjoni tal-appoġġ pubbliku. Il-fondi għar-
riċerka għandhom ikunu aċċessibbli għall-SMEs u l-kumpaniji innovattivi li għadhom qed 
jibdew sabiex inrawwmu talent Ewropew ġdid. Se nżomm sew taħt għajnejja l-ġestjoni tal-
baġit tal-parti tal-ICT tal-Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp (FP), tal-Programm 
tal-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP), u ta' strumenti finanzjarji oħrajn li jaqgħu fir-
responsabbiltà tiegħi. Qed nippjana ukoll li jkolli rwol attiv fl-iżvilupp tal-perspettivi 
finanzjarji għall-partijiet tal-ICT tat-tmien FP li jmiss u s-suċċessur tas-CIP attwali. Se 
nanalizza wkoll l-operat tal-Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija (Artemis and ENIAC) u se 
nipprepara għal sħubijiet Pubbliċi Privati ġodda fil-qasam tal-ICT.
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5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, u 
skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma' dan il-
kwestjonarju u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità 
tajba ta' proposti leġiżlattivi?

Se niżviluppa inizjattivi li se jifformaw l-Aġenda Diġitali fl-ewwel sitt xhur tal-mandat tiegħi. 
L-għan ta' din l-aġenda huwa li tippromwovi qafas ta' politika tal-ICT integrat, li jindirizza 
kemm il-provvista kif ukoll id-domanda tas-servizzi, tal-prodotti u tal-kontenut diġitali, u li 
jiġi żgurat li l-Ewropa tibqa' fuq quddiem nett teknologikament. Se nistudja wkoll 
kwistjonijiet dwar kif tista' ssir promozzjoni tal-iżvilupp u l-użu tan-netweks tal-internet 
b'veloċità għolja, fissi u mobbli, kif ukoll il-politika kkordinata tal-ispettru. Imbagħad inkun 
qed nistenna bil-ħerqa li nirċievi l-kontribut mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill Ewropew 
tar-Rebbiegħa 2010 u mill-laqgħa informali tal-ministri tat-Telekomunikazzjonijiet fi Granada 
f'April, kif ukoll mingħand partijiet interessati oħrajn u s-soċjetà ċivili. Qed nippjana li l-
Aġenda Diġitali tkun lesta sabiex tiġi ppreżentata fis-Sajf tal-2010.

Naqbel bis-sħiħ mal-ħtieġa li niżguraw li l-UE għandha tfittex biss li tgħaddi leġiżlazzjonijiet 
meta jkollha l-konferma mill-konsultazzjoni pubblika li dawn huma meħtieġa u li huma 
proporzjonati sabiex jaġixxu f'livell Ewropew u fejn l-azzjoni Ewropea tkun tista' tilħaq l-
għanijiet li semmejt bl-inqas spiża ekonomika possibbli. Il-President Barroso jagħti ħafna 
importanza lill-fatt li leġiżlazzjoni tkun "intelliġenti" u li jkun żgurat li l-Kummissjoni 
tevalwa bil-għaqal u b'mod sistematiku mhux biss il-programmi tal-infiq imma wkoll il-
proposti leġiżlattivi u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti. Qed nippjana li 
nimplimenta l-Aġenda Diġitali kemm permezz ta' inizjattivi leġiżlattivi kif ukoll mhux 
leġiżlattivi fit-tliet oqsma li ġejjin: (i) il-bini ta' netwerks ta' veloċità għolja għall-ġejjieni; (ii) 
kontenut diġitali Ewropew; u (iii) ċittadinanza diġitali.

i. Bini ta' netwerks ta' veloċità għolja għall-ġejjieni.
Din is-sena il-Kummissjoni se tippreżenta wkoll Rakkomandazzjoni dwar l-Aċċess Regolat 
għall-ġenerazzjoni li Jmiss sabiex tippromwovi iktar l-użu ta' netwerks b'veloċità għolja. Se 
nieħdu wkoll azzjoni immedjata sabiex nistabbilixxu l-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjonjiet Elettroniċi (BEREC).

Il-Kummissjoni se tvara konsultazzjoni pubblika wiesgħa dwar il-kwistjoni tal-
obbligazzjonijiet ta' servizzi universali matul l-2010. Qed nistenna bil-ħerqa l-kontribuzzjoni 
attiva tal-Parlament Ewropew f'dan id-dibattitu, li għandu jifforma l-bażi għall-
Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni, li għandha tiġi segwita bi proposti leġiżlattivi sal-aħħar 
tal-2010, jekk dawn ikunu meħtieġa.

Il-Kummissjoni qed tinkoraġixxi b'mod attiv lill-Istati Membri sabiex ilestu l-bidla għas-
sistema diġitali sal-aħħar ta' Jannar tal-2012 u biex jiftħu l-medda tal-800MHz sabiex 
jiżviluppaw iktar is-servizzi tal-komunikazzjoni wireless. Nemmen li l-Ewropa għandha 
taħtaf bis-sħiħ l-opportunità offruta bir-riallokazzjoni tal-ispettru u li l-adozzjoni ta' approċċ 
koordinat se tagħti kontribut imprezzabbli għall-irkupru ekonomiku. Nemmen ukoll li l-
iżvilupp ta' politika ambizzjuża għall-ispettru fl-Ewropa għandha ġġib magħha kundizzjonijiet 
favorevoli għall-iżvilupp ta' ħafna servizzi ġodda, l-iktar għall-broadband mobbli.



PE431.149v01-00 8/9 CM\800905MT.doc

MT

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill se jadottaw programm ta' politika multi-annwali għall-
ispettru li se jipprovdi direzzjoni strateġika għall-użu tal-ispettru fl-Ewropa. Ninsab ħerqana 
sabiex nieħu sehem fl-ewwel Samit dwar l-Ispettru mal-Parlament Ewropew, li fil-fehma 
tiegħi huwa forum tajjeb għal diskussjoni b'iktar dettal dwar il-prijoritajiet għall-ġejjieni.

ii. Żvilupp ta' politika dwar il-Kontenut Diġitali Ewropew
Bħala prijorità ewlenija, irrid nikkonċentra fuq il-ħolqien ta' suq uniku veru għall-kontenut u 
fuq il-faċilitazzjoni tad-diġitizzazzjoni tal-wirt kulturali Ewropew. Din l-azzjoni se tkun tesiġi 
miżuri kkordinati fi ħdan il-Kummissjoni u ma' istituzzjonijiet oħrajn sabiex tiġi eliminata l-
frammentazzjoni attwali tas-suq Ewropew. Se neżamina bir-reqqa d-dispożizzjonijiet dwar il-
liċenzjar li jippermettu aċċess għall-kontenut, l-iktar għal xogħlijiet orfni jew li ma għadhomx 
jiġu stampati, u għall-istabbiliment ta' bażi sostenibbli għal-Librerija Diġitali Ewropea 
(Europeana) u d-diġitizzazzjoni fuq skala kbira ta' xogħlijiet kulturali fl-Ewropa. Se 
nikkontribwixxi, f'koperazzjoni mill-qrib mal-Kummissarju tas-Suq Intern, għall-għanijiet tal-
Kummissjoni sabiex jinħoloq ambjent favorevoli għall-iżvilupp ta' offerta kredibbli u 
kompetittività madwar l-Ewropa kollha tal-kontenut online, li jinkludi protezzjoni effettiva 
tal-Proprjetà Intellettwali ta' dawk li joffru kontenut online, sabiex ma jibqax jitniżżel 
illegalment materjal mill-internet.

Il-Kummissjoni se tfittex ukoll li ġġedded il-mandat tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà 
tan-Netwerks (ENISA). Qed nippjana ukoll li r-riżultati tad-dibattitu tas-sena l-oħra dwar l-
attakki ċibernetiċi se jifformaw il-bażi tal-proposti għall-immodernizzar u t-tisħiħ tas-Sigurtà 
tan-Netwerk u tal-Informazzjoni f'livell Ewropew. Qed nippjanaw ukoll li nirraportaw dwar 
id-Direttiva dwar is-Servizzi Awdjoviżivi u tal-Midja kif ukoll li nanalizzaw id-Direttiva dwar 
l-Informazzjoni tas-Settur Pubbliku u li nivvalutaw il-ħtieġa għal azzjoni ulterjuri dwar is-
Sistema Ewropea dwar il-Klassifikazzjoni tal-Logħob tal-Vidjo.

iii. Żvilupp ta' Politika dwar iċ-Ċittadinanza Diġitali
Se nagħti attenzjoni speċjali għal kontribut Ewropew fil-produzzjoni ta' standards miftuħa ta' 
kwalità għolja fl-ICT. Barra minn hekk il-Kummissjoni se tirrapporta lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill tal-Ministri qabel it-tmiem tal-2010, dwar il-kwistjoni tan-newtralità netta, billi 
tieħu d-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-Pakkett tat-Telekomunikazzjonjiet bħala punt tat-tluq.

Iċ-cittadini Ewropej għandhom jibbenefikaw mis-servizzi diġitali meta jeżerċitaw id-drittijiet 
tal-moviment ħieles. Il-Kummissjoni se toħroġ rapport interim tar-Regolament dwar ir-
Roaming f'Ġunju b'analiżi sħiħa li għandha ssegwi. Se nsegwi l-iżvilupp tal-prezzijiet tar-
roaming fl-Ewropa b'interess kbir u qed nistenna li prezzijiet tal-imnut għar-roaming tad-dejta 
jorħsu ferm u li jieqfu il-qtajja' tal-kontijiet.

L-isfidi tal-protezzjoni tad-dejta personali jiżdiedu bl-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda. Ninsab 
ħerqana biex naħdem mal-Kummissarju Reding fuq il-valutazzjoni tar-riżultati tal-
konsultazzjoni pubblika dwar id-Direttiva ġenerali għall-Protezzjoni tad-Dejta. Il-
Kummissjoni se ssegwi bir-reqqa r-rinfurzar effettiv tar-regoli l-ġodda dwar il-privatezza, li 
għandhom jiġu ttrasposti sal-aħħar tal-2011. Jien, f'koperazzjoni mill-qrib mal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, biħsiebni nieħu rwol proattiv fir-rigward tal-kwistjoni 
tan-notifika ta' infrazzjoni ta' dejta.
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Azzjonijiet ewlenin oħra jinkludu: li jiġu segwiti dikjarazzjonijiet Ministerjali dwar il-Gvern 
elettroniku, (eGovernment), l-Inklużjoni elettronika (eInclusion) u dwar is-Saħħa elettronika 
(eHealth). Se nikkunsidra wkoll il-proposti għar-Regolament dwar is-sistema eCall għas-
sikurezza tal-vetturi u għall-iżvilupp tal-politika tagħna dwar l-ICT għall-Effiċjenza fl-
Enerġija.


