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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-provvista ta’ netwerks ta’ broadband rapidu hija essenzjali jekk l-objettivi tal-
istrateġija UE 2020 għandhom jintlaħqu, biex issir promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku, 
tissaħħaħ il-kompetittività tal-Ewropa u biex ir-reġjuni u s-setturi kollha tas-soċjetà 
jibbenefikaw mill-ambjent diġitali,

1. Huwa tal-fehma li provvista tal-broadband fuq firxa wiesgħa għandha tkun servizz 
universali, peress li hija indispensabbli għall-ħolqien ta’ kundizzjonijiet tal-ħajja ugwali 
fl-Ewropa; 

2. Jinnota li l-ispiża f’termini ta’ amministrazzjoni u ppjanar tal-implimentazzjoni 
nazzjonali u Ewropea ta’ programmi ta’ sussidju għall-broadband hija kunsiderevoli; 
jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għalhekk, biex jissimplifikaw il-
kundizzjonijiet għall-appoġġ u l-proċeduri kemm jista’ jkun, sabiex jiżdied il-fluss ta’ 
fondi;

3. Jinnota li l-liġi Ewropea dwar l-għajnuna, kif inhi attwalment, spiss twassal għall-
inċertezza fil-prattika, u dan jostakola l-investiment ippjanat; jistieden lill-Kummissjoni, 
għalhekk, biex teżamina sa liema punt id-dispożizzjonijiet jistgħu jiġu simplifikati u 
jiġu formulati b’mod li jiffavorixxu l-investiment;

4. Jinnota li d-definizzjoni tal-provvista bażika għandha tkun adattata fil-ġejjieni minħabba 
l-fatt li l-ħtiġijiet inbidlu;  jitlob lill-Kummissjoni, għalhekk, fid-dawl tal-inkapaċità tas-
suq li jipprovdi ż-żoni rurali b’netwerks NGA tal-broadband, tintegra mudelli ġodda ta’ 
entitajiet organizzattivi għal netwerks b’veloċità qawwija u bl-ogħla veloċità bħala 
opzjoni fil-linji gwida dwar il-broadband;  

Huwa tal-fehma li anki bil-provvista bażika attwali l-problema tan-nuqqas ta’ netwerks tal-
broadband ma tiġix solvuta fuq perjodu twil ta’ żmien bl-introduzzjoni tal-frekwenzi tad-
“digital dividend”; jikkunsidra opportun, għalhekk, li anki f’dawn iż-żoni jkunu permessi 
fondi għal pajpijiet vojta għan-netwerks NGA tal-broadband.


