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Din is-sena, l-Awtori -
tà ta’ Malta dwar 
il-Komunikazzjoni, 

l-MCA, qed tiċċelebra l-20 
sena anniversarju tagħha. 
Ok każjoni bħal din tixraq rif-
lessjoni fuq il-passat, ċeleb-
razzjoni tal-preżent u tħejjija 
lejn il-futur. Bħala komme-
mo razzjoni ta’ dan l-anniver-
sarju l-MCA organizzat kon-
ferenza ‘hybrid’ fil-25 ta’ No-
vembru, bl-iskop li tinstiga 

diskussjoni dwar il-viżjoni 
tal-Awtorità bil-kontribut ta’ 
esperti lokali kif ukoll inter-
nazzjonali.

Kuntest storiku

Madwar 30 sena ilu, l-in-
novazzjoni u l-progress fit-te-
knoloġija tat-telekomuni-
kazz  joni bdew jattiraw inves-
timent privat f’Malta li was-
sal għat-tmiem ta’ era fejn is-

ser vizzi ta’ komunikazzjoni 
kienu tipikament ikkontrol-
la ti mill-Gvern. Madwar id-
din ja, bdew jiġu stabbiliti 
Aw toritajiet Regolatorji 
Nazz jonali bħala regolaturi 
indipendenti, biex jikkulti-
vaw suq tal-komunikazzjoni 
ġust u kompetittiv għall-be-
ne fiċċju taċ-ċittadini.

F’Jannar tal-2001, bi tħejji-
ja għall-evoluzzjoni minn 
set tur tat-telekomunikazzjo-

ni monopolizzat għal wieħed 
liberalizzat, twaqqfet l-Awto-
rità ta’ Malta dwar Komuni-
kazzjoni bħala l-korp statu-
torju responsabbli għar-rego-
lamentazzjoni tas-settur tal-
ko munikazzjonijiet elett ro-
ni ċi – inkluż it-telefonija fissa 
u mobbli, l-Internet u servizzi 
ta’ distribuzzjoni tat-televiż-
joni – kif ukoll is-servizzi 
postali, u aktar reċentement 
is-settur tal-kummerċ elett ro-
niku.

Fl-2003, ġiet fi tmiema 
l-liberalizzazzjoni sħiħa tas-
suq tat-telekomunikazzjoni, 
u minn dakinhar ’l hemm, 
Malta mhux biss laħqet iżda 
saħansitra għaddiet lil ħafna 
pajjiżi Ewropej fil-livell ta’ 
servizzi li qed jiġu offruti 
lill-konsumaturi. 

Viżjoni lejn il-futur

Il-Kap Eżekuttiv tal-
MCA, Jesmond Bugeja fetaħ 
il-konferenza b’messaġġ ta’ 
tama lejn il-futur, fejn qal li, 
“20 sena mimlija sfidi li ġew 
trasformati f’opportunitajiet, 

rawwmu l-investiment u poġ-
ġew lil Malta bħala waħda 
mill-pajjiżi mexxejja fil-qa-
sam tal-konnettività fl-Ewro-
pa. Dan il-vjaġġ huwa mmar-
kat minn sensiela ta’ żviluppi 
u kisbiet għas-settur, għall-
pajjiż, u għall-MCA. Il-futur 
saħansitra jwiegħed aktar 
kis biet eċċitanti bil-miġja ta’ 
teknoloġiji trasformattivi 
bħall-5G li kapaċi jiftħu din-
ja ġdida ta’ opportunità.”

F’messaġġ irrekordjat, iċ-
Ċer persin tal-Korp tar-Re-
golaturi Ewropej għall-
Komuni kazzjoni Elettronika 
(BEREC), faħħar lir-rwol attiv 
li Malta tokkupa fil-korp u 
stqarr li għalkemm l-Awto-
rità tista’ titqies bħala regola-
tur żgħir, “l-MCA żgur qed 
terfa’ aktar mill-piż tagħha 
fl-element ta’ influwenza fi 
ħdan il-BEREC”. Huwa rring-
razzja lill-Kap Eżekuttiv tal-
MCA, Jesmond Bugeja, għax-
xogħ ol tiegħu bħala Viċi 
President matul is-sena 2021 
u żied jgħid li dan kien trag-
ward sinifikanti billi mmarka 
l-ewwel darba li l-MCA 
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