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Il-Lussemburgu, l-24 ta’ Jannar 2022

Il-5G fl-UE jeħtieġ spinta
F’rapport speċjali li ġie ppubblikat illum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tappella għal
impetu ġdid biex jagħti spinta lit-tnedija tal-5G, li huwa l-istandard globali ġdid mingħajr fili
għan-networks mobbli, fl-UE. L-Istati Membri esperjenzaw dewmien konsiderevoli biex
jimplimentaw in-networks tal-5G tagħhom, dewmien li qed jipperikola l-ilħuq tal-objettivi talUE f’dak li jirrigwarda aċċess u kopertura. L-awdituri jgħidu li, b’mod parallel, jenħtieġu aktar
sforzi biex il-problemi ta’ sigurtà fl-introduzzjoni tal-5G jiġu indirizzati b’mod konsistenti u
konċertat.
Is-servizzi tal-5G huma essenzjali għal firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet li huma ta’ benefiċċju
għal ħafna setturi tal-ekonomija tal-UE u għall-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini tagħha. Huwa stmat li
l-5G jista’ jammonta għal EUR 1 000 000 000 000 għall-PDG tal-UE bejn l-2021 u l-2025, bilpotenzjal li jinħolqu jew jiġu ttrasformati sa 20 miljun impjieg. Filwaqt li l-5G jipprovdi ħafna
opportunitajiet għat-tkabbir, iġib miegħu ċerti riskji: l-għadd limitat ta’ bejjiegħa li jistgħu jibnu u
joperaw networks tal-5G iżid id-dipendenza u r-riskji assoċjati mal-interferenza minn “atturi
statali ostili”.
Fil-Pjan ta’ Azzjoni 2016 tagħha, il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet l-2025 bħala data ta’ skadenza
biex il-5G jitnieda fiż-żoni urbani kollha u fir-rotot ewlenin tat-trasport kollha. F’Marzu s-sena loħra, hija stabbiliet mira ulterjuri li tinkiseb kopertura tal-5G fl-UE kollha sal-2030. Madankollu, lawdituri josservaw li huma biss nofs l-Istati Membri li inkludew dawk l-objettivi fl-istrateġiji
nazzjonali tagħhom għall-5G. Il-Kummissjoni tat appoġġ lill-Istati Membri biex jilħqu dawn lgħanijiet permezz ta’ inizjattivi differenti, gwida u finanzjament. Iżda qatt ma ddefiniet b’mod ċar
il-kwalità mistennija tas-servizzi tal-5G. L-awdituri jenfasizzaw il-fatt li dan jista’ jwassal għal
inugwaljanzi fl-aċċess għal u l-kwalità tas-servizzi tal-5G fl-UE kollha, u b’hekk jitwessa’ d-“distakk
diġitali”.
“Fl-UE kollha, sal-2025 se jintefaq ammont li jilħaq l-EUR 400 biljun fuq l-iżvilupp ta’ networks tal5G biex it-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività fil-ġejjieni jingħataw appoġġ. Iżda b’sitwazzjoni
fejn ħafna Stati Membri għadhom lura, l-UE għadha ’l bogħod milli taħsad il-benefiċċji li l-5G
joffri”, qalet Annemie Turtelboom, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responabbli għarrapport. “Barra minn hekk, l-approċċi li l-Istati Membri jieħdu lejn is-sigurtà tal-5G, u b’mod
partikolari l-ħtieġa ta’ azzjoni konċertata, jibqgħu kwistjoni ta’ importanza strateġika għassovranità teknoloġika tal-UE u għas-suq uniku.”
L-Istati Membri kollha għajr Ċipru, il-Litwanja, Malta u l-Portugall laħqu l-objettiv intermedju
għall-2020 li jkollhom mill-inqas belt ewlenija waħda b’aċċess għall-5G. Iżda ħafna pajjiżi tal-UE
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mhumiex fit-triq it-tajba rigward l-introduzzjoni tan-networks tal-5G tagħhom. Il-Kummissjoni tqis
li għal 16-il pajjiż tal-UE, il-probabbiltà li jintlaħaq l-għan għall-2025 hija, fl-aħjar każ, medja (lAwstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Litwanja, Malta, in-Netherlands,
il-Polonja, il-Portugall u s-Slovenja), u fl-agħar każ baxxa (il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru u lGreċja). Sa Novembru 2021, 23 Stat Membru kienu għadhom ma ttrasponewx id-Direttiva tal-UE,
li tistabbilixxi dati ta’ skadenza għall-assenjar tal-baned pijuniera tal-5G, fost azzjonijiet oħra. Birritmu ta’ implimentazzjoni kif inhija għaddejja bħalissa, l-awdituri jenfasizzaw li huwa probabbli
ħafna li ma jintlaħqux l-objettivi tal-UE għad-deċennju attwali.
It-tnedija tal-5G timxi id f’id ma’ problemi ta’ sigurtà. Il-bejjiegħa bbażati fil-pajjiżi tal-UE huma
marbuta li jikkonformaw mal-istandards u r-rekwiżiti legali tal-UE. Iżda sitta mit-tmien l-akbar
bejjiegħa, pereżempju Huawei (iċ-Ċina) u Samsung (il-Korea t’Isfel), mhumiex ibbażati fl-UE. Illeġiżlazzjoni fil-pajjiżi mhux tal-UE tista’ tvarja b’mod konsiderevoli mill-istandards tal-UE,
pereżempju f’dak li jirrigwarda l-protezzjoni tad-data personali. L-awdituri jesprimu tħassib dwar
il-fatt li l-utenti tal-UE jistgħu jkunu suġġetti għal liġijiet barranin meta ċ-ċentri ta’ kontroll ikunu
jinsabu barra mit-territorju tal-UE. Il-Kummissjoni rreaġiet malajr meta s-sigurtà tal-5G saret
problema ewlenija fil-livell tal-UE: is-sett ta’ għodod tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà tal-5G ġie adottat
f’Jannar 2020. Minkejja dan, dan wasal tard wisq għal għadd ta’ operaturi tan-networks mobbli li
diġà kienu għażlu l-bejjiegħa tagħhom.
L-awdituri josservaw ukoll li, minkejja n-natura transfruntiera tat-tħassib dwar is-sigurtà tal-5G,
ftit teżisti informazzjoni pubblika disponibbli dwar l-approċċ li l-pajjiżi tal-UE jieħdu għal
kwistjonijiet ta’ sigurtà, b’mod partikolari l-problema ta’ bejjiegħa li huma ta’ riskju għoli. Dan
jagħmilha diffiċli biex l-Istati Membri jieħdu approċċ konċertat, u jillimita wkoll il-kapaċità talKummissjoni biex tressaq titjib għas-sigurtà tan-networks tal-5G. L-awdituri sabu li, fil-prattika,
billi l-miżuri li jinsabu fis-sett ta’ għodod ma għandhom l-ebda effett vinkolanti, l-Istati Membri
japplikaw approċċi diverġenti rigward l-użu ta’ tagħmir mingħand bejjiegħa speċifiċi jew l-ambitu
tar-restrizzjonijiet fuq il-bejjiegħa li huma ta’ riskju għoli. Barra minn hekk jekk l-Istati Membri se
jeskludu, min-networks tagħhom, bejjiegħa li huma ta’ riskju għoli mingħajr l-ebda perjodu
tranżizzjonali, dan għandu mnejn jiġġenera spejjeż imdaqqsa tas-sostituzzjoni. Bħalissa, mhuwiex
ċar jekk l-għoti ta’ kumpens għal dawn l-ispejjeż jistax jitqies bħala għajnuna mill-Istat, u jekk dan
ikunx konformi mar-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni.
Sa issa, il-Kummissjoni ma vvalutatx l-impatt potenzjali ta’ sitwazzjoni fejn Stat Membru jibni nnetworks tal-5G tiegħu bl-użu ta’ tagħmir mingħand bejjiegħ meqjus bħala ta’ riskju għoli fi Stat
Membru ieħor. L-awdituri jwissu li xenarju bħal dan jista’ jkollu impatt fuq is-sigurtà
transfruntiera u saħansitra fuq il-funzjonament tas-suq uniku tal-UE nfisha.

Informazzjoni ġenerali
Ir-Rapport Speċjali Nru 3/2022 “Tnedija tal-5G fl-UE: dewmien fl-introduzzjoni tan-networks, u
problemi ta’ sigurtà jibqgħu mhux solvuti” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA
(eca.europa.eu).
Ir-rapport tal-lum jikkomplementa xogħol ieħor li sar matul is-snin reċenti, b’mod partikolari rrapport analitiku dwar ir-rispons tal-UE għall-istrateġija ta’ investiment immexxija mill-Istat taċĊina u d-dokument informattiv u analitiku dwar il-politika tal-UE fil-qasam taċ-ċibersigurtà, kif
ukoll ir-rapporti speċjali dwar id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea u dwar il-konnessjoni talbroadband fl-Istati Membri.
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll
lil partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r2

MT
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li jsiru fir-rapporti
jiddaħħlu fil-prattika.
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