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Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu il-5 ta’ Ġunju 2018

Minkejja l-progress li sar, il-mira għar-rata ta’ użu talbroadband ultraveloċi għadha sinifikattivament ’il bogħod
milli tintlaħaq, jgħidu l-Awdituri tal-UE
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, għalkemm b’mod ġenerali qed isir
titjib fil-kopertura bil-broadband madwar l-UE, mhumiex se jintlaħqu l-miri kollha li ġew
issettjati għall-2020. L-awdituri jgħidu li l-għan tal-UE li tiżgura li nofs l-unitajiet domestiċi flEwropa jkollhom konnessjonijiet bil-broadband ultraveloċi sal-2020 għadu sinifikattivament
’il bogħod milli jintlaħaq. Iż-żoni rurali, b’mod partikolari, għad ma għandhomx konnessjonijiet
tajbin daqs kemm għandhom il-bliet.
Filwaqt li kważi l-Istati Membri kollha laħqu l-mira għall-kopertura bil-broadband bażiku, huwa
probabbli li dan mhux se jkun il-każ għall-miri tal-2020 għall-broadband veloċi (aktar minn
30 Megabit kull sekonda - Mbps) u għall-broadband ultraveloċi (aktar minn 100 Mbps). Fil-biċċa lkbira mill-Istati Membri, iż-żoni rurali jibqgħu problematiċi; għal 14 mit-28 Stat Membru, ilkopertura bil-broadband veloċi fiż-żoni rurali kienet inqas minn 50 %. Barra minn hekk, 15 % biss
tal-unitajiet domestiċi kollha kienu abbonaw għal konnessjonijiet bil-broadband ultraveloċi sa
nofs l-2017.
"Sabiex l-Ewropa tibqa’ kompetittiva fl-ekonomija globali, u għall-benefiċċju taċ-ċittadini u talgvernijiet, il-livelli għoljin ta’ veloċità u ta’ aċċess għall-internet li jipprovdi l-broadband huma
essenzjali," qalet Iliana Ivanova, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għarrapport. "Huwa importanti li, fil-futur, l-UE tissettja miri ambizzjużi iżda realistiċi għaliha nfisha
fir-rigward tal-broadband - u li tilħaqhom. Aħna nagħmlu rakkomandazzjonijiet fl-oqsma talippjanar strateġiku, l-ambjent regolatorju u l-istimulazzjoni tal-kompetizzjoni.”
L-awdituri żaru ħames Stati Membri - l-Irlanda, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Polonja u l-Italja - u
kkonsultaw l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, assoċjazzjonijiet kummerċjali u tattelekomunikazzjoni, assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u trade unions.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Irrapport sħiħ huwa disponibbli fuq www.eca.europa.eu.
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Dawn li ġejjin huma xi wħud mill-kwistjonijiet l-aktar importanti li ssemmew fir-rapport:
L-istrateġiji għall-broadband huma essenzjali. L-Istati Membri kollha li saritilhom żjara kienu
ħejjew dawn l-istrateġiji, iżda xi wħud minnhom ġew iffinalizzati tard, u l-miri mhux dejjem kienu
konsistenti ma’ dawk issettjati fil-livell tal-UE.
Il-kompetizzjoni bejn il-fornituri hija importanti għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband,
iżda mhux l-Istati Membri kollha li saritilhom żjara kienu stabbilew ambjent legali u regolatorju
xieraq. Madakollu, xi żoni rurali, b’mod partikolari dawk 'il bogħod mill-bliet, mhumiex attraenti
għas-settur privat; mingħajr l-appoġġ pubbliku, hemm ir-riskju li dawn iż-żoni se jkomplu jaqgħu
lura f’termini ta’ aċċess għall-broadband.
Il-ħtiġijiet ta’ finanzjament għall-infrastruttura tal-broadband fiż-żoni ruali u suburbani mhux
dejjem ġew indirizzat b’mod xieraq, u l-appoġġ li ngħata mill-Bank Ewropew tal-Investiment ma
ffukax fuq iż-żoni fejn l-appoġġ kien l-aktar meħtieġ. Skont il-Kummissjoni Ewropea, se jkunu
meħtieġa sa EUR 250 biljun biex jintlaħqu l-miri ta’ Ewropa 2020 għall-broadband fl-Istati Membri
kollha. Huwa probabbli li madwar nofs dan l-ammont se jkun meħtieġ għaż-żoni rurali.
L-awdituri jgħidu li, minkejja dawn il-problemi, l-Ungerija, l-Irlanda u l-Italja (jiġifieri tlieta millħames Stati Membri li saritilhom żjara) jistgħu jkunu f’pożizzjoni tajba biex jilħqu l-objettivi talKummissjoni Ewropea għall-2025 jekk jimplimentaw il-pjanijiet kif intenzjonat. Dan ikun jinkludi li
l-unitajiet domestiċi kollha jkollhom aċċess għal broadband ultraveloċi, li jkun jista’ jilħaq ilveloċità ta’ 1 Gigabit kull sekonda.
L-awdituri jagħmlu għadd ta' rakkomandazzjonijiet, fosthom li:
•
•
•

jenħtieġ li l-Istati Membri jiżviluppaw pjanijiet ġodda għall-perjodu wara l-2020;
jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea tikkjarifika l-applikazzjoni tal-linji gwida dwar lGħajnuna mill-Istat, u tappoġġa l-isforzi li l-Istati Membri jagħmlu biex jistimulaw aktar
kompetizzjoni fil-forniment ta’ servizz tal-broadband;
jenħtieġ li l-Bank Ewropew tal-Investiment jiffoka l-appoġġ tiegħu fuq proġetti żgħar u ta’
daqs medju f’żoni fejn l-appoġġ mis-settur pubbliku ikun l-aktar meħtieġ.

Noti lill-Edituri
L-awdituri eżaminaw l-azzjoni li l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri ħadu biex jilħqu lobjettivi ta’ Ewropa 2020 għall-broadband, jiġifieri: li sal-2013, l-Ewropej kollha jkollhom aċċess
għal broadband bażiku (sa 30 Mbps), li sal-2020, jiġi pprovdut broadband veloċi (aktar minn
30 Mbps) lill-Ewropej kollha, u li jiġi żgurat li, sal-istess data, mill-inqas 50 % tal-unitajiet
domestiċi fl-Ewropa jkunu qed jużaw broadband ultraveloċi (aktar minn 100 Mbps).
Matul il-perjodu 2014-2020, l-UE qed tipprovdi madwar EUR 15-il biljun, inkluż self ta’
EUR 5.6 biljun mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), biex tappoġġa l-ilħuq ta’ dawn l-objettivi.
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll
lil partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur talindustrija u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li
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nagħmlu fir-rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Dan jissottolinja l-benefiċċju tax-xogħol tagħna
għaċ-ċittadini tal-UE.
Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2018 “Broadband fl-Istati Membri tal-UE: minkejja l-progress li sar,
mhumiex se jintlaħqu l-miri kollha ta’ Ewropa 2020” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA
(eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.

3

