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Rapport
Carlos Zorrinho A8-0181/2017
Il-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali

Proposta għal regolament (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
li tistabbilixxi viżjoni Ewropea tal-
konnettività tal-internet għaċ-ċittadini u 
għan-negozji fis-Suq Uniku Diġitali14 
tiddeskrivi bosta miżuri possibbli li kapaċi 
jsaħħu l-konnettività fl-Unjoni Ewropea.

(1) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
tal-14 ta' Settembru 2016 bit-titolu 
"Konnettività għal Suq Uniku Diġitali 
Kompetittiv – Lejn Soċjetà Ewropea tal-
Gigabits", li tistabbilixxi viżjoni Ewropea 
tal-konnettività tal-internet għaċ-ċittadini, 
għall-istituzzjonijiet pubbliċi u għan-
negozji fis-Suq Uniku Diġitali, tiddeskrivi 
bosta miżuri possibbli li kapaċi jsaħħu l-
konnettività fl-Unjoni Ewropea.

__________________

14 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni: Konnettività 
għal Suq Uniku Diġitali Kompetittiv – 
Lejn Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 
(COM(2016)587).
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-
26 ta' Awwissu 2010 bit-titolu "Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa", il-Kummissjoni 
tfakkar li l-Istrateġija Ewropa 2020 
enfasizzat l-importanza tal-introduzzjoni 
tal-broadband sabiex jiġu promossi l-
inklużjoni soċjali u l-kompetittività fl-
Unjoni, filwaqt li reġgħet stqarret l-għan 
li tiżgura li, sal-2020, iċ-ċittadini kollha 
tal-Unjoni jkollhom aċċess għal 
veloċitajiet ferm ogħla tal-internet ta' 
aktar minn 30 Mbps u li 50 % jew aktar 
tad-djar fl-Unjoni jabbonaw għal 
konnessjonijiet tal-internet ta' 'l fuq minn 
100 Mbps.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fost il-miżuri li jappoġġaw il-viżjoni 
tal-konnettività Ewropea, din tippromwovi 
l-introduzzjoni ta' punti tal-aċċess lokali 
bla fili permezz ta' proċeduri simplifikati 
tal-ippjanar u b'inqas ostakli regolatorji. 
Dawn il-punti tal-aċċess, inklużi dawk 
anċillari għall-forniment ta' servizzi 
pubbliċi oħrajn jew b'natura mhux 
kummerċjali, jistgħu jagħtu kontribut 
importanti biex jitjiebu n-netwerks attwali 
tal-komunikazzjoni bla fili u biex jiġu 
introdotti l-ġenerazzjonijiet futuri ta' dawn 
in-netwerks, billi jiffaċilitaw kopertura 
aktar granulari skont il-ħtiġijiet li qed 

(2) Fost il-miżuri li jappoġġaw il-viżjoni 
tal-konnettività Ewropea, din tippromwovi 
l-introduzzjoni ta' punti tal-aċċess lokali 
bla fili permezz ta' proċeduri simplifikati 
tal-ippjanar u b'inqas ostakli regolatorji. 
Dawn il-punti tal-aċċess, inklużi dawk 
anċillari għall-forniment ta' servizzi 
pubbliċi oħrajn jew b'natura mhux 
kummerċjali, jistgħu jagħtu kontribut 
importanti biex jitjiebu n-netwerks attwali 
tal-komunikazzjoni bla fili iżda jenħtieġ li, 
b'mod partikolari, jikkontribwixxu biex 
jiġu introdotti l-ġenerazzjonijiet futuri ta' 
dawn in-netwerks, billi jiffaċilitaw 
kopertura aktar granulari skont il-ħtiġijiet li 
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jinbidlu. qed jinbidlu. Jenħtieġ li dawn il-punti tal-
aċċess ikunu jistgħu jiffurmaw parti minn 
netwerk b'sistema ta' awtentikazzjoni 
unika li tkun valida fl-Unjoni kollha, u li 
netwerks oħra ta' konnettività lokali bla 
fili u mingħajr ħlas ikunu jistgħu 
jingħaqdu mas-sistema. Jenħtieġ li s-
sistema tkun konformi mar-Regolament 
(UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a u r-Regolament 
(UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1b, u li d-dejta ma titħalliex 
tintuża għal reklamar kummerċjali jew 
għal skopijiet kummerċjali oħrajn.

__________________

1a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali u dwar il-moviment 
liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).

1b Ir-Regolament (UE) 2015/2120 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi 
miżuri dwar aċċess għal Internet miftuħ u 
li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar 
servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li 
jirrelataw ma' networks u servizzi ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi u r-
Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar 
roaming fuq netwerks pubbliċi ta' 
komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni 
(ĠU L 310, 26.11.2015, p. 1).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, 
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konnettività lokali bla fili tkun mingħajr 
ħlas u mingħajr restrizzjonijiet jekk tkun 
ipprovduta mingħajr remunerazzjoni 
korrispondenti, kemm bi ħlas dirett u 
kemm b'tipi oħra ta' kumpens, inklużi, 
iżda mhux biss, ir-reklamar kummerċjali 
u l-forniment ta' dejta personali għal 
finijiet kummerċjali, u, mingħajr 
preġudizzju għar-restrizzjonijiet meħtieġa 
skont il-liġi tal-Unjoni jew skont il-liġi 
nazzjonali f'konformità mal-liġi tal-
Unjoni, kif ukoll il-bżonn li jiġi żgurat il-
funzjonament bla xkiel tan-netwerk u 
b'mod partikolari l-ħtieġa li tiġi żgurata 
allokazzjoni ekwa tal-kapaċità fost l-utenti 
fl-eqqel ħinijiet, mingħajr restrizzjonijiet 
billi ma jkun hemm ebda limitu fuq il-
perjodu ta' ħin li utent jista' jdum konness 
jew restrizzjonijiet fil-veloċità jew il-volum 
għal kull utent.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Suq kompetittiv u qafas leġiżlattiv 
validu għall-futur, li jinċentiva l-
innovazzjoni, in-netwerks trans-Ewropej 
u l-istrutturi u l-mudelli kummerċjali l-
ġodda huma l-fatturi ewlenin għall-
investimenti f'netwerks b'kapaċità kbira 
ħafna li jistgħu jipprovdu konnettività liċ-
ċittadini madwar l-Unjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Wara l-Komunikazzjoni li (3) Wara l-Komunikazzjoni tal-
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tistabbilixxi viżjoni Ewropea tal-
konnettività tal-internet għas-Suq Uniku 
Diġitali u sabiex tippromwovi l-inklużjoni 
diġitali, l-Unjoni għandha tappoġġa l-
forniment ta' konnettività lokali bla fili u 
mingħajr ħlas fiċ-ċentri tal-ħajja pubblika 
lokali, inkluż fi spazji fil-beraħ miftuħa 
għall-pubbliku ġenerali, permezz ta' 
appoġġ immirat. Dan l-appoġġ għadu 
mhux kopert bir-Regolamenti (UE) 
Nru 1316/201315 u (UE) Nru 283/201416..

Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 u 
sabiex tippromwovi l-inklużjoni diġitali u 
timpedixxi li l-postijiet remoti u ż-żoni 
rurali jibqgħu lura, l-Unjoni għandha 
tappoġġa l-forniment ta' konnettività lokali 
bla fili li tkun mingħajr ħlas u mingħajr 
restrizzjonijiet fiċ-ċentri tal-ħajja pubblika 
lokali, inkluż fi spazji fil-beraħ miftuħa 
għall-pubbliku ġenerali, permezz ta' 
appoġġ immirat. Dan l-appoġġ għadu 
mhux kopert bir-Regolament (UE) 
Nru 1316/201315 jew bir-Regolament (UE) 
Nru 283/201416..

__________________ __________________

15 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/20136 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda 
r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar 
ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) 
Nru 67/2010, ĠU L 348, 20.12.2013, p. 
129, kif emendat l-aħħar bir-Regolament 
(UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2015, ĠU L 
169, 1.7.2015, p. 1.

15 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda 
r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar 
ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) 
Nru 67/2010, ĠU L 348, 20.12.2013, 
p. 129, kif emendat l-aħħar bir-Regolament 
(UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2015, 
ĠU L 169, 1.7.2015, p. 1.

16 Ir-Regolament (UE) Nru 283/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Marzu 2014 dwar linji gwida għal 
netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-
infrastruttura tat-telekomunikazzjoni u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1336/97/KE, ĠU 
L 86, 21.3.2014, p. 14.

16 Ir-Regolament (UE) Nru 283/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Marzu 2014 dwar linji gwida għal 
netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-
infrastruttura tat-telekomunikazzjoni u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1336/97/KE, 
ĠU L 86, 21.3.2014, p. 14.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Appoġġ ta' dan it-tip għandu jħeġġeġ 
lill-entitajiet b'missjoni pubblika bħall-
awtoritajiet pubbliċi u l-fornituri tas-
servizzi pubbliċi biex joffru konnettività 

(4) Appoġġ ta' dan it-tip għandu jħeġġeġ 
lill-entitajiet b'missjoni pubblika bħall-
korpi tas-settur pubbliku u l-fornituri tas-
servizzi pubbliċi biex joffru konnettività 



PE605.624/ 6

MT

lokali bla fili mingħajr ħlas bħala servizz 
anċillari għall-missjoni pubblika tagħhom 
ħalli jiżguraw li l-komunitajiet lokali 
jistgħu jesperjenzaw il-benefiċċji tal-
broadband b'veloċità kbira ħafna fiċ-ċentri 
tal-ħajja pubblika. Dawn l-entitajiet jistgħu 
jinkludu l-muniċipalitajiet u lil awtoritajiet 
pubbliċi lokali oħra, lil-libreriji u lill-
isptarijiet..

lokali bla fili li tkun mingħajr ħlas u 
mingħajr restrizzjonijiet bħala servizz 
anċillari għall-missjoni pubblika tagħhom 
ħalli jiżguraw li l-persuni fil-komunitajiet 
lokali jistgħu jtejbu l-ħiliet diġitali 
tagħhom u jesperjenzaw il-benefiċċji tal-
broadband b'veloċità kbira ħafna fiċ-ċentri 
tal-ħajja pubblika. Dawn l-entitajiet jistgħu 
jinkludu l-muniċipalitajiet, gruppi ta' 
muniċipalitajiet, kumpaniji b'missjoni ta' 
servizz pubbliku li jkunu proprjetà tal-
muniċipalitajiet, kooperattivi mingħajr 
skop ta' qligħ, ċentri tal-komunità u 
awtoritajiet pubbliċi lokali u istituzzjonijiet 
oħra.

(Sabiex jiġi żgurat li l-formulazzjoni proposta mill-Parlament tkun konsistenti fost il-lingwi 
kollha, it-termini użati biex tiġi tradotta l-espressjoni Portugiża "gratuita e livre de 

restrições" għandhom jikkorrispondu għall-espressjoni Ingliża "free of charge and free from 
restrictions".)

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Jenħtieġ li l-konnettività lokali bla 
fili u mingħajr ħlas tikkontribwixxi, fost l-
oħrajn, għal koeżjoni territorjali u soċjali 
akbar, speċjalment f'postijiet b'aċċess 
limitat għall-internet.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) It-titjib tal-aċċess għal broadband 
veloċi u ultraveloċi u għas-servizzi tat-
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teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, speċjalment f'żoni 
remoti, jista' jżid il-kwalità tal-ħajja tan-
nies billi jiffaċilita l-aċċess għas-servizzi 
(eż. is-saħħa elettronika u l-gvern 
elettroniku) u jippromwovi l-iżvilupp tal-
intrapriżi żgħar u medji (SMEs) lokali. 
Għaldaqstant, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
jiżguraw li ħadd ma jitħalla lura u li l-
kontenut fuq l-internet u s-servizzi online 
ikunu aċċessibbli għal kulħadd.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Sabiex tiggarantixxi s-suċċess ta' 
dan ir-Regolament u tagħti prominenza 
lill-azzjoni tal-Unjoni f'dan il-qasam, il-
Kummissjoni jeħtieġ tiżgura li l-entitajiet 
li jwettqu proġetti skont dan ir-
Regolament jipprovdu lill-utenti aħħarin 
kemm jista' jkun informazzjoni dwar id-
disponibbiltà tas-servizzi u jagħmlu 
prominenti l-fatt li l-finanzjament ikun 
ingħata mill-Unjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Jenħtieġ li l-valuri u l-benefiċċji tal-
Unjoni jingħataw promozzjoni permezz ta' 
dokument spjegattiv li jiddeskrivi l-iskop 
tas-servizz tal-konnessjoni lokali bla fili.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-kopertura rurali tan-netwerks tal-
aċċess il-ġodda għadha sinifikattivament 
aktar baxxa mill-kopertura urbana, u 
28 % biss tad-djar rurali huma koperti 
b'teknoloġija fissa.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Jenħtieġ li t-twassil tal-5G sal-2020 
jkun prijorità ewlenija għas-Suq Uniku 
Diġitali, fid-dawl tal-importanza tiegħu 
għall-kompetittività globali, għat-tkabbir, 
għall-innovazzjoni u għall-potenzjal fir-
riċerka tal-Unjoni. Il-fondi tal-Unjoni 
jeħtieġ jintużaw b'mod effikaċi u xieraq 
sabiex jinkisbu riżultati f'oqsma 
importanti. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Billi dan l-intervent għandu natura 
mhux kummerċjali u l-proġetti individwali 
previsti huma żgħar, il-piż amministrattiv 
għandu jkun l-inqas possibbli. Għalhekk l-
intervent għandu jitwettaq bl-aktar forom 

(8) Billi dan l-intervent għandu natura 
mhux kummerċjali u l-proġetti individwali 
previsti huma żgħar, il-piż amministrattiv 
jenħtieġ li jkun l-inqas possibbli u jkun 
proporzjonat għall-benefiċċji previsti, 
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xierqa ta' għajnuna finanzjarja, l-aktar 
b'għotjiet, disponibbli skont ir-Regolament 
Finanzjarju, issa jew fil-futur. L-intervent 
ma għandux jistrieħ fuq l-istrumenti 
finanzjarji.

b'kunsiderazzjoni tal-ħtieġa ta' 
responsabilizzazzjoni u ta' bilanċ xieraq 
bejn is-simplifikazzjoni u l-kontroll. 
Għalhekk jenħtieġ li l-intervent jitwettaq 
bl-aktar forom xierqa ta' għajnuna 
finanzjarja, l-aktar b'għotjiet, pereżempju 
permezz ta' vawċers, disponibbli skont ir-
Regolament Finanzjarju, issa jew fil-futur. 
Jenħtieġ li l-intervent ma jistrieħx fuq l-
istrumenti finanzjarji. Jenħtieġ li jiġi 
applikat il-prinċipju ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Minħabba l-volum limitat ta' 
approprjazzjonijiet finanzjarji meta 
mqabbel mal-għadd possibbilment kbir ta' 
applikazzjonijiet, jenħtieġ li jittieħdu passi 
biex jiġi żgurat li l-proċeduri 
amministrattivi jiġu ssimplifikati sabiex 
id-deċiżjonijiet ikunu jistgħu jittieħdu fil-
ħin. Jenħtieġ li r-Regolament (UE) 
Nru 1316/2013 jiġi emendat biex 
jippermetti lill-Istati Membri jappoġġaw 
kategoriji ta' proposti bi qbil mal-kriterji 
definiti fit-Taqsima 4 tal-Anness tar-
Regolament (UE) Nru 283/2014, sabiex 
tiġi evitata l-approvazzjoni individwali tal-
applikazzjonijiet u jiġi żgurat li ċ-
ċertifikazzjoni tal-infiq u r-rappurtar 
annwali lill-Kummissjoni ma jkunux 
obbligatorji għall-għotjiet mogħtija fil-
qafas ta' dan ir-Regolament.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Billi punt tal-aċċess lokali bla fili 
partikolari għandu lħuq limitat u l-valur 
tal-proġetti individwali koperti hu żgħir, il-
punti tal-aċċess li se jibbenefikaw mill-
għajnuna finanzjarja skont dan ir-
Regolament mhumiex mistennija 
jikkontestaw l-offerti kummerċjali. Biex 
ikun żgurat aktar li din l-għajnuna 
finanzjarja ma xxekkilx il-kompetizzjoni, 
ma tgerrixx l-investimenti privati jew ma 
tiddiżinċentivax lill-operaturi privati milli 
jinvestu, l-intervent għandu jkun limitat 
għall-proġetti li ma jidduplikawx l-offerti 
privati jew pubbliċi eżistenti b'karatteristiċi 
simili fl-istess żona. Dan ma għandux 
jeskludi appoġġ addizzjonali għal 
introduzzjonijiet b'din l-inizjattiva minn 
sorsi pubbliċi u privati ta' finanzjament.

(9) Billi punt tal-aċċess lokali bla fili 
partikolari għandu lħuq limitat u l-valur 
tal-proġetti individwali koperti hu żgħir, il-
punti tal-aċċess li se jibbenefikaw mill-
għajnuna finanzjarja skont dan ir-
Regolament mhumiex mistennija 
jikkontestaw l-offerti kummerċjali. Biex 
ikun żgurat aktar li din l-għajnuna 
finanzjarja ma xxekkilx il-kompetizzjoni, 
ma tgerrixx l-investimenti privati jew ma 
tiddiżinċentivax lill-operaturi privati milli 
jinvestu, l-intervent għandu jkun limitat 
għall-proġetti li ma jidduplikawx l-offerti 
privati jew pubbliċi eżistenti mingħajr ħlas 
u b'karatteristiċi simili fl-istess żona. Dan 
ma għandux jeskludi appoġġ addizzjonali 
għal introduzzjonijiet b'din l-inizjattiva 
minn sorsi pubbliċi u privati ta' 
finanzjament, peress li taħlita bħal din 
tista' tikkontribwixxi għal effett aktar 
sinifikanti li huwa mistenni li jwassal 
għal inċentivi għall-investimenti privati u 
għall-ingranaġġ tal-konnessjoni tal-
internet lil udjenza usa'. F'dan ir-rigward, 
huwa meħtieġ li jiġu żgurati sinerġiji ma' 
fondi oħra nazzjonali jew tal-Unjoni, 
inkluż il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, sabiex ikun hemm impatt 
massimu mhux biss f'termini ta' 
aċċessibbiltà għaċ-ċittadini iżda anke 
f'termini ta' koeżjoni soċjali u jingħata 
kontribut biex jiġi miġġieled id-distakk 
diġitali fir-reġjuni inqas żviluppati.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-baġit disponibbli jenħtieġ li jiġi 
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allokat b'mod li jkun ġeografikament 
ibbilanċjat sabiex il-proġetti jkunu jistgħu 
jiġu koperti fl-Istati Membri kollha. 
Jenħtieġ li l-allokazzjoni tqis ukoll il-
ħtieġa li jiġi indirizzat id-distakk diġitali. 
Dawn il-prinċipji, li l-għan tagħhom 
huwa li jiggarantixxu l-bilanċ ġeografiku 
u soċjetà inklużiva, jenħtieġ li jiġu inklużi 
fil-programmi ta' ħidma rilevanti adottati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 
u dan ir-Regolament, jiġu speċifikati fis-
sejħiet għall-proġetti u, jekk ikun meħtieġ, 
jippermettu parteċipazzjoni akbar għall-
applikanti mill-Istati Membri fejn il-
parteċipazzjoni kienet relattivament baxxa 
u f'oqsma determinati mill-Istati Membri 
jew mill-Kummissjoni bħala li jkunu 
għadhom lura f'termini ta' konnettività 
jew litteriżmu diġitali.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-għoti ta' prijorità lill-SMEs lokali 
fil-kuntest tax-xiri u tal-installazzjoni tat-
tagħmir għall-forniment ta' konnettività 
lokali bla fili f'konformità ma' dan ir-
Regolament jista' jissalvagwarda l-
potenzjal għall-innovazzjoni u għall-
ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità fil-
muniċipalitajiet.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex ikun żgurat li l-konnettività 
skont dan ir-Regolament tingħata malajr, l-
għajnuna finanzjarja għandha tiġi 
implimentata kemm jista' jkun b'għodod 
online ħalli l-applikazzjonijiet jkunu 
jistgħu jitressqu u jiġu pproċessati malajr 
filwaqt dawn jappoġġaw l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
awditjar tal-punti tal-aċċess lokali bla fili 
installati.

(10) Biex ikun żgurat li l-konnettività 
skont dan ir-Regolament tingħata malajr, l-
għajnuna finanzjarja għandha tiġi 
implimentata kemm jista' jkun b'għodod 
online ħalli l-applikazzjonijiet jkunu 
jistgħu jitressqu u jiġu pproċessati malajr 
filwaqt dawn jappoġġaw l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
awditjar tal-punti tal-aċċess lokali bla fili 
installati. Huwa importanti li l-
Kummissjoni tinforma lill-awtoritajiet 
lokali dwar l-azzjoni ppjanata u l-
kundizzjonijiet rilevanti kmieni kemm 
jista' jkun sabiex ikunu jistgħu jagħmlu t-
tħejjijiet u japplikaw għas-sejħiet għal 
proposti meta jinħarġu. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni u l-awtoritajiet rilevanti fl-
Istati Membri jagħmlu wkoll dak kollu li 
jistgħu biex joħolqu l-għarfien neċessarju 
dwar dan il-programm.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Minħabba l-ħtiġijiet tal-konnettività 
tal-internet fl-Unjoni u l-urġenza li jiġu 
promossi netwerks tal-aċċess li jistgħu 
jwasslu esperjenza tal-internet ta' kwalità 
kbira mal-UE kollha bbażati fuq servizzi 
tal-broadband b'veloċità kbira ħafna, l-
għajnuna finanzjarja għandha tara li tikseb 
distribuzzjoni bilanċjata ġeografikament.

(11) Minħabba l-ħtiġijiet tal-konnettività 
tal-internet fl-Unjoni u l-urġenza li jiġu 
promossi netwerks tal-aċċess li jistgħu 
jwasslu esperjenza tal-internet ta' kwalità 
kbira mal-UE kollha bbażati fuq servizzi 
tal-broadband b'veloċità kbira, b'appoġġ 
għall-objettivi tas-soċjetà Ewropea tal-
gigabits, jenħtieġ li l-għajnuna finanzjarja 
tara li tikseb distribuzzjoni bilanċjata 
ġeografikament u tnaqqas id-distakk 
diġitali, filwaqt li tippromwovi l-aċċess 
għaċ-ċittadini fir-rigward tal-benefiċċji 
tas-soċjetà tal-informazzjoni u tgħin żoni 
b'livelli relattivament baxxi ta' 
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konnettività tal-broadband b'veloċità 
kbira.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
entitajiet benefiċjarji jkunu obbligati 
jipprovdu konnettività lokali bla fili u 
mingħajr ħlas għal mhux anqas minn tliet 
snin.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) L-azzjonijiet iffinanzjati fil-qafas ta' 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkunu 
vijabbli u sostenibbli fit-tul. Tali vijabbiltà 
u sostenibbiltà jenħtieġ li jinkisbu billi 
jiġu pprovduti għodod tekniċi li jiżguraw 
effiċjenza fit-tul bl-użu ta' teknoloġija li 
tinżamm aġġornata u sikura għall-utenti 
min-naħa tal-benefiċjarji u l-fornituri tas-
servizzi.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt c



PE605.624/ 14

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-azzjonijiet fil-qasam tal-forniment 
tal-konnettività lokali bla fili mingħajr ħlas 
fil-komunitajiet lokali għandhom jiġu 
ffinanzjati b'għotjiet jew b'forom oħra ta' 
għajnuna finanzjarja mill-istrumenti 
finanzjarji.

(c) l-azzjonijiet fil-qasam tal-forniment 
ta' konnettività lokali bla fili li tkun 
mingħajr ħlas u mingħajr restrizzjonijiet 
fil-komunitajiet lokali għandhom jiġu 
ffinanzjati b'għotjiet jew b'forom oħra ta' 
għajnuna finanzjarja mill-istrumenti 
finanzjarji.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu. L-adozzjoni tagħha timponi bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 22 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fl-Artikolu 22, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:

"Iċ-ċertifikazzjoni tal-infiq u l-forniment 
tal-informazzjoni annwali lill-
Kummissjoni, imsemmija fit-tieni u fit-
tielet paragrafi ta' dan l-Artikolu 
rispettivament, ma għandhomx ikunu 
obbligatorji għal għotjiet mogħtija skont 
il-punt (c) tal-Artikolu 4(1) tar-
Regolament (UE) Nru 283/2014*."

________________

* Ir-Regolament (UE) Nru 283/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Marzu 2014 dwar linji gwida għal 
netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-
infrastruttura tat-telekomunikazzjoni u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1336/97/KE 
(ĠU L 86, 21.3.2014, p. 14).
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 283/2014
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "punt tal-aċċess lokali bla fili" tfisser 
tagħmir b'potenza baxxa li jaħdem fuq 
firxa żgħira, li juża spettru tar-radju fuq 
bażi mhux esklussiva li l-kundizzjonijiet 
għad-disponibbiltà tiegħu u l-użu effiċjenti 
għal dan il-għan huma armonizzati fil-livell 
tal-Unjoni, u li permezz tiegħu l-utenti 
jkunu jistgħu jiksbu aċċess bla fili għal 
netwerk tal-komunikazzjoni elettronika.

(h) "punt tal-aċċess lokali bla fili" tfisser 
tagħmir b'potenza baxxa li jaħdem fuq 
firxa żgħira iżda b'wisa' tal-banda għolja, 
li juża spettru tar-radju, infra-aħmar jew 
ta' dawl viżibbli fuq bażi mhux esklussiva 
li l-kundizzjonijiet għad-disponibbiltà 
tiegħu u l-użu effiċjenti għal dan il-għan 
huma armonizzati fil-livell tal-Unjoni, u li 
permezz tiegħu l-utenti jkunu jistgħu jiksbu 
aċċess bla fili għal netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika.

Ġustifikazzjoni

Kif rikonoxxut fil-Kodiċi Ewropew dwar il-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, it-teknoloġiji 
emerġenti l-ġodda bħal-Lifi għandhom jiġu inklużi b'mod partikolari fid-dawl tal-potenzjal ta' 
dawn it-teknoloġiji, li ma jużawx l-onda tar-radju iżda d-dawl, għal spazji pubbliċi bħal 
sptarijiet, fejn l-onda tar-radju tista' ma tkunx adatta.
Ir-rata ta' trasferiment ma għandhiex tkunx affettwata, meta jitqies li f'ċerti ħinijiet ikun 
hemm għadd kbir ta' utenti mqabbdin mal-punt tal-aċċess.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 283/2014
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jappoġġaw il-forniment ta' 
konnettività lokali bla fili u mingħajr ħlas 
fil-komunitajiet lokali.

(c) jappoġġaw il-forniment ta' 
konnettività lokali ta' kwalità għolja bla 
fili li tkun mingħajr ħlas u mingħajr 
restrizzjonijiet fil-komunitajiet lokali.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 283/2014
Artikolu 6 − paragrafu 8a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-azzjonijiet li jikkontribwixxu 
għall-proġetti ta' interess komuni fil-qasam 
tal-forniment tal-konnettività lokali bla fili 
u mingħajr ħlas fil-komunitajiet lokali 
għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-Anness.

8a. L-azzjonijiet li jikkontribwixxu 
għall-proġetti ta' interess komuni fil-qasam 
tal-forniment ta' konnettività lokali ta' 
kwalità għolja bla fili li tkun mingħajr ħlas 
u mingħajr restrizzjonijiet fil-komunitajiet 
lokali għandhom jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-
Anness.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (UE) Nru 283/2014
Anness – taqsima 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fl-Anness għandha tiddaħħal din it-
taqsima:

6. Fl-Anness, tiżdied it-taqsima li ġejja:

TAQSIMA 4. KONNETTIVITÀ BLA 
FILI FIL-KOMUNITAJIET LOKALI

"TAQSIMA 4. KONNETTIVITÀ BLA 
FILI FIL-KOMUNITAJIET LOKALI

L-azzjonijiet immirati għall-forniment tal-
konnettività lokali bla fili u mingħajr ħlas 
fiċ-ċentri tal-ħajja pubblika lokali, inkluż fi 
spazji fil-beraħ miftuħa għall-pubbliku 
ġenerali, u li jaqdu rwol ewlieni fil-ħajja 
pubblika tal-komunitajiet lokali, għandhom 
ikunu eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja.

L-azzjonijiet immirati għall-forniment ta' 
konnettività lokali bla fili li tkun mingħajr 
ħlas u mingħajr restrizzjonijiet fiċ-ċentri 
tal-ħajja pubblika lokali, inkluż fi spazji fil-
beraħ miftuħa għall-pubbliku ġenerali, u li 
jaqdu rwol ewlieni fil-ħajja pubblika tal-
komunitajiet lokali, għandhom ikunu 
eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja. Għall-
finijiet ta' aċċessibbiltà, dawn l-azzjonijiet 
għandhom jevitaw, kemm jista' jkun, l-
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ostakli lingwistiċi li jista' jkun hemm.

L-għajnuna finanzjarja għandha tkun 
disponibbli għall-entitajiet b'missjoni 
pubblika bħalma huma l-awtoritajiet 
lokali u l-fornituri tas-servizzi pubbliċi li 
jipprovdu konnettività lokali bla fili u 
mingħajr bl-installazzjoni ta' punti tal-
aċċess lokali bla fili.

L-għajnuna finanzjarja għandha tkun 
disponibbli għall-korpi tas-settur pubbliku 
fis-sens tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 
(UE) 2016/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a li jipprovdu konnettività 
lokali bla fili u mingħajr bl-installazzjoni 
ta' punti tal-aċċess lokali bla fili.

L-istituzzjonijiet eliġibbli jistgħu jużaw l-
għajnuna finanzjarja sabiex jistabbilixxu 
konnettività bla fili lokali mingħajr ħlas 
fil-postijiet li huma l-aktar adatti u 
aċċessibbli għall-użu mill-komunità, 
inkluż fi proprjetà li ma tkunx ta' sjieda 
pubblika.

Il-proġetti għall-forniment tal-konnettività 
bla fili permezz ta' punti tal-aċċess lokai 
bla fili aċċessibbli liberament jistgħu 
jirċievu finanzjament jekk:

Il-proġetti għall-forniment tal-konnettività 
bla fili permezz ta' punti tal-aċċess lokali 
bla fili aċċessibbli liberament jistgħu 
jirċievu finanzjament jekk:

1) timplimentahom entità b'missjoni 
pubblika li tkun kapaċi tippjana u 
tissorvelja l-installazzjoni tal-punti tal-
aċċess lokali bla fili interni u esterni fl-
ispazji pubbliċi;

1) jimplimentahom korp tas-settur 
pubbliku li jkun kapaċi jippjana u 
jissorvelja l-installazzjoni, kif ukoll jiżgura 
l-finanzjament tal-ispejjeż tal-operat għal 
minimu ta' tliet snin, tal-punti tal-aċċess 
lokali bla fili interni u esterni fl-ispazji 
pubbliċi;

2) jissejsu fuq konnettività tal-
broadband b'veloċità kbira ħafna ħalli l-
utenti jkunu jistgħu jesperjenzaw internet 
ta' kwalità kbira u:  

2) jissejsu fuq konnettività tal-
broadband b'veloċità kbira ħafna ħalli l-
utenti jkunu jistgħu jesperjenzaw internet 
ta' kwalità kbira u:  

a. mingħajr ħlas, faċli li jiġi aċċessat, u 
li juża tagħmir avvanzat ħafna, u  

a. mingħajr ħlas, faċli li jiġi aċċessat, u 
li juża tagħmir avvanzat ħafna, billi 
jittieħed vantaġġ mill-aħjar soluzzjonijiet 
teknoloġiċi kif ukoll bl-użu tal-aqwa 
standards taċ-ċibersigurtà, u

b. li jappoġġja l-aċċess għal servizzi 
diġitali innovattivi, bħal dawk offruti 
permezz ta' infrastrutturi tas-servizzi 
diġitali;  

b. li jappoġġja l-aċċess għal servizzi 
diġitali innovattivi, bħal dawk offruti 
permezz ta' infrastrutturi tas-servizzi 
diġitali;

3) juża l-identità viżiva komuni li 
tipprovdi l-Kummissjoni u r-rabta mal-
għodod online assoċjati.

3) jużaw l-identità viżiva komuni li 
tipprovdi l-Kummissjoni u r-rabta mal-
għodod online assoċjati;
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3a) jirrispettaw il-prinċipju tan-
newtralità teknoloġika, jużaw il-fondi 
pubbliċi b'mod effiċjenti u jkunu kapaċi 
jadattaw il-proġetti għall-aħjar offerti 
teknoloġiċi.

Ma għandhomx jiġu koperti proġetti li 
jidduplikaw offerti privati jew pubbliċi 
eżistenti b'karatteristiċi simili, inkluż il-
kwalità, fl-istess żona.

Ma għandhomx jiġu koperti proġetti li 
jidduplikaw offerti privati jew pubbliċi 
eżistenti mingħajr ħlas u b'karatteristiċi 
simili, inkluż il-kwalità, fl-istess żona.

Il-baġit disponibbli għandu jiġi allokat 
b'mod bilanċjat ġeografikament għall-
proġetti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' 
hawn fuq fid-dawl tal-proposti li jaslu u, 
fil-prinċipju, skont min japplika l-ewwel.

Il-baġit disponibbli għandu jiġi allokat 
b'mod bilanċjat ġeografikament fl-Istati 
Membri għall-proġetti li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ta' hawn fuq fid-dawl tal-
proposti li jaslu u, fil-prinċipju, skont min 
japplika l-ewwel, f'konformità mal-
programmi ta' ħidma li jikkontribwixxu 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali fl-Unjoni u l-promozzjoni tal-
inklużjoni diġitali.

L-Istati Membri jistgħu jallokaw ir-riżorsi 
proprji tagħhom jew riżorsi mill-Fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej biex 
jiżviluppaw servizzi u offerti 
komplementari li jagħtu spinta lis-
sostenibbiltà tal-proġetti.

Il-proġetti ffinanzjati skont din it-taqsima 
għandhom ikunu operazzjonali u 
ssorveljati mill-qrib mill-Kummissjoni 
għal mill-anqas 3 snin. Il-monitoraġġ tal-
proġett min-naħa tal-Kummissjoni 
għandu jkompli lil hinn mill-perjodu 
operazzjonali sabiex tingħata ħarsa 
ġenerali lejn il-funzjonalità ta' dan il-
proġett u l-input li jista' jkun hemm għal 
inizjattivi ulterjuri.

__________________

*  Id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà 
tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet 
mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku 
(ĠU L 327, 2.12.2016, p. 1).


