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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Broadband Ewropew: investiment fi tkabbir ekonomiku mmexxi diġitalment
(2010/2304(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Settembru 2010 dwar 
aċċess regolat għan-Netwerks ta’ Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss (NGA)’1,

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

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Awwissu 2010 bit-titolu 
"Aġenda Diġitali għall-Ewropa" (COM(2010) 0245),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Settembru 2009 bit-titolu 
‘Linji gwida Komunitarji għall-applikazzjoni ta’ regoli dwar l-għajnuna mill-Istat b’rabta 
mat-tusigħ rapidu tan-netwerks tal-faxx wiesa’2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Awissu 2009 bit-tiolu 
‘Rapport dwar il-Kompetittività Diġitali tal-Ewropa: Kisbiet ewlenin tal-istrateġija i2010 
mill-2005 sal-2009” (COM(2009)0390)

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ġunju 2009 bit-titlu ‘L-
Internet tal-Oġġetti: Pjan ta' azzjoni għall-Ewropa' (COM(2009)0278),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Jannar 2009 bit-titolu 
"Ninvestu illum għall-Ewropa ta' għada" (COM(2009)0036),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-20 ta' Marzu 2006 bit-titolu 
‘Bridging the Broadband Gap’ (Innaqqsu d-Distakk fir-rigward tal-Broadband) 
(COM(2006)0129),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-20 ta' Settembru 2010 bl-isem 
'i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of 
All’ (COM(2006)0173),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ April 2004 bit-titolu ‘e-
Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-
Health Area’ (COM(2004)0356),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu fl-15 ta’ Ġunju 2010 dwar l-Internet tal-Oġġetti3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Mejju 2010 dwar Aġenda Diġitali ġdida 

                                               
1 ĠU L 251, 25.9.2010, p. 35.
2 ĠU C 235, 30.9.2009, p. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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għall-Ewropa: 2015.eu1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tas-26 ta' Marzu 2009 lill-Kunsill dwar it-
tisħiħ tas-sigurtà u tal-libertajiet fundamentali fuq l-internet2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Settembru 2008 dwar ‘Naħsdu l-
benefiċċji kollha tad-dividend diġitali: Approċċ komuni għall-użu ta' l-ispettru rilaxxat 
mill-bidla diġitali’3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2007 dwar il-bini ta’ politika 
Ewropea dwar il-broadband4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-14 ta' Frar 2007 ntitolata ‘Lejn politika 
Ewropea  għall-ispettru radju-elettriku’5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2006 dwar soċjetà ta' l-
informazzjoni Ewropea għat-tkabbir u l-impjiegi6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ġunju 2005 dwar is-soċjetà tal-
informazzjoni7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Ottubru 1998 dwar il-globalizzazzjoni u 
s-soċjetà tal-informazzjoni: il-ħtieġa ta’ koordinazzjoni internazzjonali msaħħa8,

– wara li kkunsidra l-qafas tal-UE għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, kif emendat, b’mod 
partikolari d-Direttivi 2002/21/KE (Direttiva Qafas), 2002/20/KE (Direttiva dwar l-
Awtorizzazzjoni), 2002/19/KE (Direttiva ta’ Aċċess), 2002/22/KE (Direttiva dwar is-
Servizzi Universali), 2002/58/KE (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjonijiet 
elettroniċi) u r-Regolament (KE) Nru 1211/2009 (Regolament BEREC),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp kif ukoll tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A7-0000/2011),

A. billi l-aċċess għall-broadband iseħħ minn ħafna pjattaformi(ram, kejbil, fibra, bla fili fiss u 
mobbli, satellita, eċċ.), attira utenti ta' kull tip (bħalma huma konsumaturi, negozji, gvern, 
istituzzjonijiet pubbliċi u mingħajr qligħ, inklużi skejjel, libreriji, sptarijiet u aġenziji tas-
sukurezza pubblika), li jużaw il-broadband għal għadd kbir ta’ servizzi (kummerċ 
elettroniku, twassil tal-kura tas-saħħa, komunikazzjoni bil-vuċi u bil-vidjo, divertiment, 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 ĠU C 117E, 6.5.2010, p. 206.
3 ĠU C 8E, 14.1.2010, p. 60.
4 ĠU C 146 E, 12.6.2008, p. 87.
5 ĠU C 287E, 29.11.2007, p. 364.
6 ĠU C 291E, 30.11.2006, p. 133.
7 ĠU C 133E, 8.6.2006, p. 140.

8 ĠU C 104, 14.4.1999, p.128.
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immaniġġjar ta’ flotot, servizzi governattivi, edukazzjoni, taħriġ għall-impjiegi, u ħafna
aktar), u qed jippermetti l-applikazzjonijiet tat-tip minn magna għal magna (miters 
elettriċi intelliġenti u grilji intelliġenti, moniters tal-qalb bla fili, servizzi ta’ emerġenza, 
sistemi tal-allarm, telemetrija tal-vetturi, intraċċar tal-inventarju, u aktar),

B. billi r-rikonoxximent u t-tħaddin ta’ diversi pjattaformi, utenti u servizzi bħala parti mill-
ekosistema tal-broadband se jgħinu biex jiġ żgurat il-100% tal-aċċess għall-broadband u 
se jwasslu l-ħafna benefiċċji tas-soċjetà li hemm assoċjati miegħu, li mbagħad min-naħa 
tagħhom, jippromwovu l-adozzjoni tal-broadband 100%,

C. billi l-mutur veru għat-titjib tal-konnettività ta’ veloċità għolja huwa d-domanda tas-suq; 
billi l-aċċess sostenibbli tal-infrastruttura u l-kompetizzjoni tas-servizzi, għall-kuntrarju 
ta’ ffissar ta' miri ‘minn fuq għal isfel’, se jagħmlu l-konnettività tal-ġenerazzjoni li jmiss 
disponibbli b’mod effiċjenti u f’konformità mat-talba, 

D. billi huwa essenzjali li jingħalaq id-distakk diġitali u jinkiseb broadband għal kulħadd fl-
UE kollha għal valur miżjud Ewropew,

E. billi l-atturi pubbliċi jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-varar tal-aċċess tal-
ġenerazzjoni li jmiss (NGA) f’żoni ‘bojod’ u griżi’, imma l-investiment pubbliku ma 
għandux jimpedixxi l-investiment privat jew jgħawweġ il-kompetizzjoni f’oqsma li diġà 
huma kompetittivi; billi l-investituri fl-NGA jridu jżommu f’idejhom inċentivi xierqa biex 
ikomplu jinvestu fil-broadband,

F. billi s-settur privat investa mijiet ta' biljuni ta’ euro f’faċilitajiet, servizzi, applikazzjonijiet 
u kontenut tal-broadband matul l-aħħar għaxar snin;  billi l-promozzjoni ta' dan l-
investiment għandha tkompli tkun il-mutur primarju tat-tkabbir tal-broadband fl-UE,

1. Il-Broadband għal kulħadd

1. Jinnota li l-kunċett tal-broadband qiegħed jevolvi kostantament peress li l-għadd ta' 
pjattaformi kiber u l-bażi ta’ konsumaturi u l-firxa ta’ utenti mmultiplikaw b’mod 
esponenzjali: jinnota li l-broadband issa mhux biss jirrigwarda l-aċċess għall-Internet, l-
anqas ma huwa limitat għall-interazzjoni diretta tal-bnedmin hekk kif il-konnessjonijiet 
bejn makna u oħra u l-applikazzjonijiet qed jipproliferaw rapidament;

2. Iqis li l-objettiv irid ikun li sal-2013 tiġi stabbilita tmexxija globali min-naħa tal-UE fl-
infrastruttura tal-ICT billi tiġi rrealizzata kopertura tal-broadband 100%, fejn tal-anqas 
jingħata servizz ta’ 2Mbps lill-utenti fiż-żoni rurali u 24Mbps fl-ibliet l-aktar importanti; 

3. Iqis li aċċess u adozzjoni tal-broadband 100% ikunu sforz tassew moħli jekk il-prijoritajiet 
ma jkunux jinkludu wkoll strateġija robusta biex jiġu żgurati s-sigurtà sibernetika u s-
sikurezza tal-Internet;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir l-aħjar użu tat-teknoloġiji kumplementari biex naslu għal 
kopertura tal-broadband fiż-żoni rurali mingħajr piżijiet żejda fuq il-konsumaturi jew fuq 
l-industrija;

5. Jinnota li l-aċċess għall-faxex ta’ frekwenza baxxa tar-radju, bil-karatteristiċi ta’ 
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propagazzjoni tagħhom li jappoġġaw kopertura fuq żoni vasti, huwa kruċjali għall-
iffaċilitar tal-kopertura bil-broadband bla fili fiż-żoni rurali u b’hekk jinfetaħ l-aċċess 
għas-servizzi prevedibbli kollha tal-Internet;

6. Jilqa’ l-idea li jkun hemm inċentivi għall-varar ta’ netwerks fissi u mobbli permezz ta’ 
miżuri li jgħinu biex jonqsu l-ispejjeż tal-inġinerija ċivili, filwaqt li jenfasizza l-ħtieġa li 
jkun hemm servizzi innovattivi biex jiġu stimulati l-aċċettazzjoni u x-xiri;

7. Jenfasizza li, biex jintlaħqu l-miri tal-broadband tal-UE 2020, l-Aġenda Diġitali trid 
tistabbilixxi punti ta’ riferiment għas-snin intermedjarji 2015 u 2018 fuq il-livell tal-UE 
kollha aktar milli fuq livell nazzjonali;

8. Jinnota li, biex inkunu fit-triq it-tajba għall-mira ta’ 100Mbps, sal-2015 madwar 15% tal-
unitajiet domestiċi tal-UE għandhom ikollhom abbonamenti b’tal-anqas dik il-veloċità;

9. Jirrakkomanda l-iffaċilitar tal-użu f’waqtu tad-‘Dividend Diġitali’ għas-servizzi ġodda tal-
broadband mobbli permezz ta’ approċċ pan-Ewropew li jkun armonizzat u 
teknoloġikament newtrali, li jagħti ekonomiji ta’ skala u jevita l-kwistjonijiet detrimentali 
tal-interferenza transkonfinali, filwaqt li ma jinterferix mar-riċeviment tat-TV/HDTV 
Diġitali;

10. Jistieden lill-Istati Membri biex, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati, 
jistabbilixxu pjanijiet tal-broadband nazzjonali u jadottaw pjanijiet operazzjonali b’miżuri 
konkreti biex jimplimentaw il-miri tal-UE 2020 fir-rigward tal-broadband;

2. Il-Broadband għat-Tkabbir Ekonomiku, l-Innovazzjoni u l-Kompetittività Globali

11. Iqis li huma meħtieġa netwerks ġodda ta’ veloċità għolja biex tiġi inkoraġġita l-
kompetittività internazzjonali tal-UE;

12. Jemmen li l-kompetizzjoni kemm fl-infrastruttura, kif ukoll fis-servizzi li jingħataw 
permezz ta’ dik l-infrastruttura, tipprovdi l-aħjar bażi għall-kompetizzjoni sostenibbli, l-
investiment, l-innovazzjoni u l-aċċettazzjoni u x-xiri; 

13. Jenfasizza li s-servizzi tal-broadband huma essenzjali għall-kompetittività tal-industrija 
tal-UE u jikkontribwixxu bil-kbir għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi tal-UE; 

Iqis li n-netwerks tal-broadband u l-fibra b’kapaċità għolja fin-netwerks ta’ aċċess (FTTH) 
huma objettivi mixtieqa mill-perspettiva kemm tal-utenti finali u kemm tal-iżvilupp 
ekonomiku;

15. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni  u lill-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-
Kommunikazzjonijiet Elettroniċi jaħdmu biex sal-2013 jsibu approċċ komuni għall-
ħolqien ta’ suq uniku għan-negozju u l-komunikazzjonijiet elettroniċi madwar l-UE 
kollha;

16. Jenfasizza, bil-ħsieb li jiġu rrealizzati swieq mobbli kompetittivi, l-importanza tal-
allokazzjoni kompetittiva u f’waqtha ta’ spettru għall-broadband bla fili permezz tal-
Programm ta’ Politika dwar l-Ispettru tar-Radju u jistieden lill-Istati Membri biex sal-2013 
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jagħmlu disponibbli l-faxxa ta’ 800MHz, filwaqt li jirrispettaw is-servizzi eżistenti;

3. L-inċentivizzar tal-Investiment u l-Kompetizzjoni

17. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-miżuri min-naħa tal-Istati Membri, li jkunu mmirati li 
jipprovdu l-broadband għal kulħadd, jevitaw li jgħawġu s-suq jew li joħolqu piż bla bżonn 
fuq is-settur, 

18. Jinnota li l-qafas tal-għajnuna statali fir-rigward tal-broadband u l-użu b’miri speċifikati 
tal-fondi Komunitarji jistgħu jkunu l-mezzi kumplementari l-aktar progressivi biex jiġi 
aċċellerat il-varar tal-broadband;

19. Jirrikonoxxi l-fatt li hija meħtieġa ċ-ċertezza regolatorja biex jiġi promoss l-investiment u 
jiġu indirizzati l-ostakoli għall-investiment fin-netwerks veloċi u ultraveloċi; jagħraf, 
f’dan ir-rigward, ir-rakkomandazzjoni tal-NGA fir-rigward tal-aċċess bil-fili;

20. Jinnota li r-riskji potenzjali involuti bil-bini ta’ infrastruttura tal-broadband tal-
ġenerazzjoni li jmiss li tkun tiswa ħafna huma qawwija, b’perjodu twil ta’ ħlas lura; 
jistqarr li r-regolamentazzjoni m’għandhiex tiskoraġġixxi l-investimenti f’din l-
infrastruttura u għandha tiżgura li l-parteċipanti kollha tas-suq għandhom inċentivi 
suffiċjenti biex jinvestu;

21. Jitlob li jiġi stabbilit qafas li jkun jirrispetta l-investimenti għall-NGA u għall-aċċess ta' 
veloċità għolja bla fili li, fost oħrajn, jiżgura ċ-ċertezza legali, jippromwovi l-investiment, 
il-kompetizzjoni u n-newtralità tat-teknoloġija, filwaqt li jħalli l-għazliet tat-teknoloġija 
f’idejn is-suq;

22. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw aċċess nondiskriminatorju għax-xogħlijiet ċivili u 
jiffaċilitaw l-aċċess għall-kanali, u b’hekk jitbaxxa sostanzjalment il-livell ta’ limitu għall-
investimenti;

23. Jinnota li, biex jiġu massimizzati d-disponibilità u l-adozzjon tal-broadband, il-politika 
tal-UE trid tinkoraġġixxi l-installazzjoni ta’ netwerks, applikazzjonijiet u kontenut li jkunu 
effiċjenti u finanzjarment aċċessibbli, 

24. Jenfasizza li fejn il-forzi tas-swieq huma kapaċi jwasslu l-aċċess kompetittiv għall-
broadband, il-politika tal-gvern għandha tippromwovi l-investiment u l-innovazzjoni min-
naħa tas-settur privat billi tneħħi l-ostakoli għall-installar;

25. Jappoġġa l-ħidma tal-Kummissjoni mal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) biex 
jittejjeb l-iffinanzjar ta' netwerks veloċi u ultraveloċi, u jenfasizza l-ħtieġa li tali finanzjar 
ikun dirett lejn proġetti ta’ infrastruttura miftuħa li jappoġġaw diversità ta’ servizzi; 

26. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li jiġu esplorati sorsi ġodda ta’ finanzjament u jappoġġa 
l-ħolqien ta’ proġett  ta’ bonds tal-UE f’kollaborazzjoni mal-BEI;

27. Ikompli jinkoraġġixxi l-investiment xieraq tas-settur pubbliku, is-sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat u skemi ta’ inċentivi tat-taxxa għall-varar ta’ netwerks veloċi u 
ultraveloċi; jenfasizza kemm hu importanti li l-politiki tal-gvern jiġu kkoordinati fil-livelli 
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kollha; 

28. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiftiehmu dwar Patt tal-UE għall-Installar 
tal-Broadband, filwaqt li jintużaw fondi ta’ kapital, il-Fondi Struttural, il-Fond ta’ 
Koeżjoni, fondi reġjonali u investiment mill-istat u privat skont kif ikun jixraq, filwaqt li 
jiġu mmirati ż-żoni bojod (dawk li għalihom għadha ma ġiet adottata l-ebda proposta ta’ 
ppjanar speċifika) b’mod partikolari, u tiġi żgurata l-koordinazzjoni meħtieġa b’indikaturi 
konsistenti tal-output fuq skala tal-UE kollha;

29. Jitlob li jiġi stabbilit task force tal-UE bil-partijiet interessati relevanti biex tiġi żviluppata 
strateġija futura tal-infrastruttura tal-ICT;

4. Il-benefiċċji għall-konsumatur

30. Jinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tipproduċi gwida dwar l-ikkostjar u n-
nondiskriminazzjoni, prinċipji ewlenin fil-qafas tal-UE, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 
tagħmel dan b’mod li jappoġġa prezzijiet li jkunu aċċessibbli għal kulħadd, għażla għall-
konsumatur u kompetizzjoni fin-netwerks veloċi u ultraveloċi u s-servizzi li jitwasslu 
fuqhom, u tinċentivizza l-investiment effiċjenti u qlib rapidu għal tali netwerks;

31. Jistieden lill-Kummissjoni, b’appoġġ mill-Istati Membri, tagħmel mappa li turi ż-żoni li 
mhumiex servuti biżżejjed u dawk li mhuma servuti xejn;

32. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta rapport kull sena lill-Parlament dwar dak li hemm 
offrut u l-għażliet fir-rigward tal-broadband effettivament disponibbli għall-utenti fl-UE 
kif ukoll dwar il-progress li jsir lejn l-implimentazzjoni tal-qafas għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u r-rakkomandazzjoni tal-NGA; 

33. Jistieden lill-Istati Membri jindirizzaw l-impedimenti li hemm biex jiġi aċċettat u jinxtara 
l-broadband, b’mod partikolari fil-komunitajiet bi qligħ baxx, u jinvolvu lill-partijiet 
interessati relevanti kollha biex jipprovdu t-taħriġ u l-aċċess pubbliku għas-servizzi tal-
broadband, għajnuna ekonomika għall-akkwist tas-servizzi u t-tagħmir tal-broadband, u l-
iżvilupp tat-teknoloġija u l-kontenut immirati għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-utenti; 

34. Jistieden lill-Kummissjoni, bil-għan li naslu fi stat fejn ikollna servizzi interattivi fattibbli 
u jkun jista' jsir il-monitoraġġ tal-miri tal-broadband, tispeċifika aktar karatteristiċi 
kwalitattivi tal-aċċess għall-broadband, inklużi l-veloċitajiet biex tniżżel u ttella’, il-
ħinijiet ta’ stennija jew dewmien, u l-veloċitajiet esperjenzati mill-utenti; jilqa’ x-xogħol 
tal-Kummissjoni fuq l-iżviluppar ta’ metodoloġija biex jitkejlu l-aspetti relevanti tal-
esperjenza attwali tal-utenti;

5. Inizjattivi Elettroniċi: Il-Promozzjoni tad-Domanda

35. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi biex jindirizzaw l-iskarsezza tal-ħiliet fil-qasam 
elettroniku fil-livelli edukattivi kollha u permezz tal-edukazzjoni tul il-ħajja kollha;

36. Jistieden lill-Istati Membri jimxu fuq l-eżempju stabbilit mill-Kummissjoni fil-pjan ta’ 
azzjoni tagħha tal-Gvern elettroniku: jużaw l-Akkwist elettroniku, jadottaw strateġija ta’ 
data miftuħa, jippromwovu l-identità elettronika;
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37. Jappoġġja inizjattivi bħalma huma s-saħħa elettronika u infrastruttura tal-informazzjoni 
tas-saħħa pan-Ewropea biex is-servizzi li huma ċċentrati fuq il-pazjent ikunu jistgħu 
jappoġġaw lill-pazjenti ħalli jieħdu f'idejhom ir-responsabilità għas-saħħa tagħhom 
infushom; jiddikjara li dawn is-servizzi għandhom ikunu aċċessibbli kullimkien, f’kull 
ħin, inkluż minn fuq apparat mobbli;

38. Jenfasizza kemm hu importanti li jkun hemm qafas robust tal-privatezza għall-UE u jilqa' 
r-rieżami li għadu għaddej tad-Direttiva dwar il-Privatezza.

39. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.


