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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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:

A. billi l-provvediment fl-UE kollha ta’ netwerks tal-broadband ta’ veloċità għolja huwa 
ta’ importanza vitali jekk għandhom jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija UE 2020, f’dawk 
li huma l-promozzjoni ta’ tkabbir ekonomiku territorjalment koeżiv li jkun intelligenti, 
sostenibbli, u inklussiv, it-titjib tas-sitwazzjoni tal-impjiegi, it-tisħiħ tal-kompetittività 
tal-Ewropa, l-iffaċilitar tar-riċerka xjentifika u l-innovazzjoni u b’hekk ir-reġjuni, l-
ibliet, il-muniċipalitajiet u s-setturi tas-soċjetà kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
ambjent diġitali u tingħatalhom l-opportunità li jesplojtjaw teknoloġiji diġitali ġodda 
għas-servizzi pubbliċi,

B. billi l-objettivi tal-UE għandhom jinkludu li r-reġjuni u s-setturi kollha tas-soċjetà jkunu 
jistgħu jibbenefikaw mill-ambjent diġitali,

1. Jenfasizza li kopertura sħiħa tal-broadband li tkun imfassla apposta bi prezzijiet għall-
but ta’ kulħadd għandha ssir servizz universali, peress li hija essenzjali biex ikunu 
jistgħu jinħolqu kundizzjonijiet tal-ħajja u opportunitajiet ugwali fl-Ewropa kollha, 
filwaqt li tistimula l-attività ekonomika fiż-żoni rurali; u b'hekk tkun qed 
tikkontribwixxi għall-azzjoni biex jiġi miġġieled id-distakk diġitali fl-Ewropa bejn iż-
żoni urbani u dawk rurali u bejn ir-reġjuni u l-Istati Membri u għalhekk issaħħaħ il-
koeżjoni fir-reġjuni kollha tal-UE;

2. Jenfasizza l-importanza tal-broadband fl-Ewropa bħala element ta’ koeżjoni territorjali 
u jilqa’ l-konċentrazzjoni u l-ġbir fi gruppi tal-attivitajiet f’ċerti reġjuni, soġġetti għall-
interkonnessjoni u l-kollaborazzjoni fil-kuntest tal-kooperazzjoni u l-iżvilupp Ewropej;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir l-aħjar użu mit-teknoloġiji kumplementari bħalma hu l-
broadband bis-satellita jew in-netwerks ta’ appoġġ tal-Wi-Fi biol-għan li naslu għal 
kopertura tal-broadband li tkun ekonomikament sostenibbli fiż-żoni rurali aktar iżolati 
mingħajr piżijiet żejda fuq il-konsumaturi jew fuq l-industrija;

4. It-teknoloġiji diġitali huma essenzjali għall-koeżjoni territorjali, billi jagħtu lir-reġjuni l-
aktar imbiegħda tal-UE rwol iktar importanti; għalhekk, għandhom  jittieħdu passi biex 
jingħelbu d-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom ċerti reġjuni fil-qasam tat-
teknoloġija u s-servizzi, f’dawk li huma disponibilità, kwalità u ffissar ta’ prezzijiet, u 
b’hekk biex dawn jinġiebu eqreb lejn il-medja tal-UE;

5. Jirrimarka li, minbarra l-miżuri mmirati biex jappoġġaw il-provvediment ta’ netwerks 
tal-broadband u teknoloġiji oħra ta’ netwerks, huwa partikolarment importanti li jiġi 
żgurat li l-investimenti jiġu diretti wkoll lejn l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet u ta’ 
programmi għall-użu tal-infrastruttura tal-IT, li se ttejjeb ħajjet iċ-ċittadini, tappoġġa l-
provvediment ta’ servizzi pubbliċi bl-Internet u ttejjeb il-kwalità tal-amministrazzjoni 
pubblika;
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6. Jinnota li l-għajnuna Statali għall-broadband, jiġifieri, l-użu tal-fondi tal-UE li jkunu 
intenzjonati espressament għal dan l-iskop, hija għażla xierqa meta ma jkunx jista’ 
jintwera li l-iżvilupp tal-broadband ikun jaqbel ekonomikament; meta jitqies li l-ispiża 
f’dawk li huma amministrazzjoni u ppjanar tal-implimentazzjoni ta’ programmi 
nazzjonali u Ewropej ta’ appoġġ għall-broadband hija waħda kunsiderevoli; jistieden, 
għalhekk, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, u lill-awtoritajiet reġjonali, skont l-
inizjattivi tas-'soċjetà tal-informazzjoni', jiżguraw li l-kundizzjonijiet għall-appoġġ u l-
proċeduri jkunu ssimplifikati kemm jista’ jkun, bil-għan li jiżdied l-użu tal-finanzjament 
Ewropew allokat għad-diversifikazzjoni tas-servizzi tal-ICT; u bħala riżultat tkun tista’ 
tiġi aċċellerata l-introduzzjoni tal-broadband billi l-protagonisti kollha tas-suq jiġu 
pprovduti inċentivi suffiċjenti biex jinvestu u jiżguraw li r-reġjuni, l-ibliet u l-
muniċipalitajiet ikunu jistgħu jieħdu appoġġ finanzjarju massimu malajr kemm jista’ 
jkun biex jiġi inkoraġġit l-iżvilupp ekonomiku taż-żoni kkonċernati;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tapplika iktar elementi inċentivizzati mill-investiment fil-
qafas regolatorju u tipprovdi stimolu biex jintużaw is-sinerġiji mill-proġetti tal-
infrastruttura;

8. Jinnota li l-liġi Ewropea dwar l-għajnuna, kif inhi attwalment, f’xi aspetti hija riġida u 
fil-prattika spiss twassal għall-inċertezza legali, u dan jostakola l-investiment ippjanat; 
jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni teżamina sa liema punt ir-regoli jistgħu jiġu 
ssimplifikati bil-għan li jiġi stabbilit qafas li jkun aktar favorevoli għall-investiment 
sabiex jiġu promossi l-investiment u l-innovazzjoni u jitneħħew l-ostakli għall-
introduzzjoni tal-broadband b’mod partikolari f’dawk l-oqsma fejn altrimenti ma kienu 
jġibu l-ebda profitt; iqis li l-Linji Gwida Komunitarji għall-applikazzjoni tar-regoli dwar 
l-għajnuna Statali fir-rigward tal-installar rapidu tan-netwerks tal-broadband għandhom, 
barra minn hekk, iservu biex iċaraw l-istabbiliment ta’ kumpaniji tal-broadband pubbliċi 
u l- kooperazzjoni bejn il-muniċipalitajiet u l-mudelli tas-sħubiji pubbliċi privati; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (BEREC) biex, f'konsulatazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi, jiffaċilitaw 
sħubiji pubbliċi-privati u jużaw sorsi Ewropej oħra ta’ finanzjament, mhux l-anqas il-
fondi tal-FEŻR, il-BEI u l-ERDB;

9. Jistieden lill-awtoritajiet u negozji reġjonali u lokali biex jużaw il-fondi tal-FEŻR biex 
itejbu l-kopertura tal-broadband, b’mod partikolri fiż-żoni rurali;

10. Jappoġġa l-espansjoni rapida tal-infrastruttura tal-broadband u jistieden lill-Istati 
Membri jimplimentaw mingħajr dewmien ir-rakkomandazzjoni tal-NGA bil-għan li 
jittejbu ċ-ċertezza legali, l-investiment u l-kompetizzjoni; iqis li r-regolaturi għandhom 
jiżguraw li l-protagonisti kollha fis-suq ikollhom f’kull waqt biżżejjed inċentivi biex 
jidħlu fil-kompetizzjoni u jinvestu;

11. Jirrimarka l-fatt li l-karatteristiċi ġeografiċi u naturali ta’ ċerti reġjuni, b’mod partikolari 
t-terreni diffiċli u mimlija tlajjiet tagħhom, jagħmlu l-aċċess għall-internet bil-linja tat-
telefown imprattikabbli, u li servizzi terrestri mingħajr fili tal-ġenerazzjoni l-ġdida 
huma mezz alternattiv għall-kisba tal-mira ta' kopertura tal-broadband f’dawn ir-reġjuni;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti importanza partikolari lis-sħubiji pubbliċi-privati u 
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tiffaċilita l-użu ta’ strumenti strutturali f’dan il-kuntest;

13. Jinnota li d-definizzjoni tal-provvediment bażiku se jkollha tiġi aġġustata fil-ġejjieni 
skont it-tibdil tal-ħtiġijiet li jirriżulta mr-rati dejjem jiżdiedu ta’ trażmissjonijiet 
irreġistrati minn servizzi innovattivi tal-Internet bħalma huma l-gvern elettroniku, is-
saħħa elettronika, jew it-tagħlim elettroniku; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni, fid-
dawl tal-probabilità li s-suq mhux se jkun kapaċi jipprovdi liż-żoni rurali, insulari u 
muntanjużi netwerks tal-NGA tal-broadband, tinkorpora mudelli organizzazzjonali 
ġodda, filwaqt li tipprovdi b’mod partikolari għall-involviment tal-awtoritajiet lokali, 
bħalma huma n-netwerks taċ-ċittadini u netwerks li huma mmexxija pubblikament jew 
dawk akkwistati bl-użu ta’ fondi pubbliċi, għall-provvediment u l-finanzjament ta’ 
netwerks ta’ veloċità għolja u veloċità ultra għolja bħala għażla fil-Linji Gwida 
Komunitarji għall-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna Statali f'relazzjoni mal-installar 
rapidu tan-netwerks tal-broadband bil-għan li l-funzjonijiet tal-broadband isiru 
aċċessibbli għall-Ewropej kollha u jiġi żgurat li ż-żoni urbani u rurali se jiġu trattati 
b’mod ekwu u l-kopertura tkun tista’ testendi għal żoni li mhumiex popolati wisq u jiġu 
ggarantiti l-istess standards fir-rigward tal-kwalità, aċċess u ffissar ta’ prezzijiet;

14. Jindika l-għan li jitwaqqaf ambjent regolatorju prevedibbli għall-investiment u l-
kompetizzjoni biex jiġi promoss l-investiment f’netwerks b’veloċità għolja u 
opportunitajiet ta’ aċċess u kooperazzjoni mhux diskriminatorji li jkunu sodi kemm 
teknikament kif ukoll ekonomikament;

15. Huwa tal-fehma li, anki fil-livell attwali ta’ provvediment bażiku, l-użu tal-frekwenzi 
tad-‘dividend diġitali’ ibbażati fuq it-teknoloġija tal-LTE mhux se jsolvi l-problema tal-
lakuni fin-netwerks tal-NGA fiż-żoni rurali fuq perjodu ta’ żmien twil, speċjalment 
meta jitqies il-fatt li l-komunikazzjonijiet bir-radju jista’ jkollhom effetti fit-tul fuq is-
saħħa; jemmen, għalhekk, li jkun xieraq li jkunu kapaċi jiġu mobilizzati l-fondi kollha 
tal-UE, nazzjonali u reġjonali disponibbli għat-tubi għan-netwerks tal-NGA; filwaqt li 
tingħata prijorità lill-iżvilupp tal-broadband ibbażat fuq il-fibrottika, fejn dan ikun is-
soluzzjoni l-aktar ekonomika u sostenibbli għall-ġejjieni fit-tul;

16. Huwa tal-fehma li l-finanzjament pubbliku allokat għas-servizzi tal-broadband jista’ 
jipprovdi l-ispinta effettiva għall-kompetittività tar-reġjuni tal-UE jekk jiġi dirett għal 
ġol-iżvilupp ta’ infrastruttura aġġornata ta’ ġenerazzjoni ġdida b’kapaċità għolja ta’ 
trażmissjoni f’żoni fejn hemm nuqqas mill-akbar ta’ konnessjoni tal-broadband; 
jemmen li żoni bħal dawn, b’mod partikolari dawk b’bażi industrijali kbira u li huma 
popolati ħafna, jistgħu jibbenefikaw malajr mill-potenzjal innovattiv u kreattiv tas-
servizzi ġodda disponibbli għall-individwi u n-negozji;

17. Jemmen li għandhom jittieħdu passi biex jiġu promossi proġetti ta’ investiment, inkluż 
fil-forma ta’ sħubiji pubbliċi-privati, għall-bini ta’ netwerks miftuħa li jippermettu li l-
kompetizzjoni tkun imtejba ġenwinament għall-benefiċċju tal-innovazzjoni teknoloġika 
u l-iżvilupp ekonomiku fir-reġjuni tal-UE;

18. Jitlob biex id-diversi strumenti finanzjarji li se jintużaw ikunu jqisu kif jixraq il-
karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni, partikolarment dawk b’elementi ekonomiċi, 
ġeografiċi u demografiċi speċjali f’dawk li huma iżolament, diffikultajiet inerenti fir-
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rigward tas-swieq kompetittivi jew nuqqas ta’ ekonomiji ta’ skala;

19. Jenfasizza li azzjonijiet f’dan il-qasam jitwettqu predominantement fuq livell lokali, u 
jappoġġa l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiżviluppa u ttejjeb mekkaniżmi li se 
jippermettu li l-protagonisti lokali jiksbu l-informazzjoni rilevanti sabiex inaqqsu l-
ispejjeż tal-investimenti; iqis li, sabiex il-pjanijiet tal-broadband isiru operattivi 
għalkollox, mhux biss il-Kummissjoni u l-Istati Membri jridu jikkooperaw, iżda l-
awtoritajiet reġjonali u lokali ukoll għandhom jiġu involuti fit-tfassil tal-pjanijiet;

20. Iqis li l-estensjoni tan-netwerks tal-broadband, primarjament fiż-żoni rurali, se tiffaċilita 
titjib fil-komunikazzjonijiet, partikolarment għall-persuni b’mobilità mnaqqsa jew li 
jgħixu f’kundizzjonijiet iżolati, kif ukoll se ttejjeb l-aċċess għas-servizzi u se tħeġġeġ l-
iżvilupp tal-SMEs fiż-żoni rurali, u b’hekk tgħin biex jinħolqu impjiegi ġodda u jiġu 
żviluppati servizzi ġodda f’dawn il-lokalitajiet;

21. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu liema miżuri jistgħu jittieħdu biex jiġi faċilitat 
il-penetrazzjoni tas-swieq min-naħa ta’ operaturi ġodda bil-għan li jitħeġġeġ ambjent 
kompetittiv;

22. Jilqa’ l-pjan ta’ azzjoni tal-UE għall-protezzjoni ta’ infrastruttura kritika fil-qasam tat-
teknoloġija tal-informazzjoni u jitlob biex jittieħdu miżuri għat-titjib tas-sikurezza 
onlajn.
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