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Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Jenħtieġ li l-Programm jimmira li 

jappoġġa proġetti dwar it-tibdil fil-klima, 

sostenibbli mill-aspett ambjentali u soċjali 

u, fejn xieraq, azzjonijiet ta' mitigazzjoni u 

ta' adattament għat-tibdil fil-klima. B'mod 

partikolari, jenħtieġ li jissaħħu l-

kontribuzzjoni tal-Programm għall-kisba 

tal-miri u tal-għanijiet tal-Ftehim ta' 

Pariġi kif ukoll il-miri tal-klima u tal-

enerġija għall-2030 u d-

dekarbonizzazzjoni fit-tul. 

(3) Jenħtieġ li l-Programm jimmira li 

jappoġġa proġetti dwar it-tibdil fil-klima, 

sostenibbli mill-aspett ambjentali u soċjali 

u, fejn xieraq, azzjonijiet ta' mitigazzjoni u 

ta' adattament għat-tibdil fil-klima. B'mod 

partikolari, jenħtieġ li jissaħħu l-

kontribuzzjoni tal-Programm għall-kisba 

tal-għanijiet u tal-objettiv tad-

dekarbonizzazzjoni fit-tul. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Għaldaqstant, dan ir-Regolament, 

filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-ġlieda 

kontra t-tibdil fil-klima bi qbil mal-impenji 

tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' 

Pariġi, kif ukoll mal-impenn tagħha lejn 

l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-

Nazzjonijiet Uniti, jenħtieġ li 

jirrazzjonalizza l-azzjoni klimatika u li 

jwassal għall-ilħiq ta' mira kumplessiva ta' 

25 % tal-infiq baġitarju tal-UE b'appoġġ 

għall-għanijiet klimatiċi18. L-azzjonijiet fil-

qafas ta' dan il-Programm mistennijin 

jikkontribwixxu 60 % mill-pakkett 

finanzjarju kumplessiv tal-Programm 
għall-għanijiet klimatiċi, fost l-oħrajn 

abbażi tal-indikaturi ta' Rio li ġejjin: i) 

100 % għall-infiq marbut mal-infrastruttura 

ferrovjarja, mal-fjuwils alternattivi, mat-

trasport urban nadif, mat-trażmissjoni tal-

elettriku, mal-ħżin tal-elettriku, mal-grilji 

intelliġenti, mat-trasportazzjoni tas-CO2 u 

mal-enerġija rinnovabbli; ii) 40 % għall-

passaġġi fuq l-ilmijiet interni u għat-

trasport multimodali, kif ukoll għall-

infrastruttura tal-gass, jekk dan jagħti lok 

għall-użu miżjud tal-idroġenu rinnovabbli 

jew għall-bijometan. Se jiġu identifikati 

azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-

implimentazzjoni tal-Programm, u dawn se 

jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-

proċessi rilevanti ta' evalwazzjonijiet u ta' 

rieżami. Sabiex jiġi evitat li l-infrastruttura 

(4) Għaldaqstant, dan ir-Regolament, 

filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-ġlieda 

kontra t-tibdil fil-klima, jenħtieġ li 

jirrazzjonalizza l-azzjoni klimatika u li 

jwassal għall-ilħiq ta' mira kumplessiva ta' 

25 % tal-infiq baġitarju tal-UE b'appoġġ 

għall-għanijiet klimatiċi18. L-azzjonijiet fil-

qafas ta' dan il-Programm mistennijin 

jikkontribwixxu għall-għanijiet klimatiċi, 

fost l-oħrajn abbażi tal-indikaturi ta' Rio li 

ġejjin: i) 100 % għall-infiq marbut mal-

infrastruttura ferrovjarja, mal-fjuwils 

alternattivi, mat-trasport urban nadif, mat-

trażmissjoni tal-elettriku, mal-ħżin tal-

elettriku, mal-grilji intelliġenti, mat-

trasportazzjoni tas-CO2 u mal-enerġija 

rinnovabbli; ii) 40 % għall-passaġġi fuq l-

ilmijiet interni u għat-trasport multimodali, 

kif ukoll għall-infrastruttura tal-gass, jekk 

dan jagħti lok għall-użu miżjud tal-

idroġenu rinnovabbli jew għall-bijometan. 

Se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti 

matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-

Programm, u dawn se jiġu vvalutati mill-

ġdid fil-kuntest tal-proċessi rilevanti ta' 

evalwazzjonijiet u ta' rieżami. Sabiex jiġi 

evitat li l-infrastruttura tkun vulnerabbli 

għal impatt potenzjali fit-tul mit-tibdil fil-

klima, u sabiex jiġi żgurat li l-kost tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra kkaġunati 

mill-proġett jiġi inkluż fl-evalwazzjoni 

ekonomika tal-proġett, il-proġetti 
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tkun vulnerabbli għal impatt potenzjali fit-

tul mit-tibdil fil-klima, u sabiex jiġi żgurat 

li l-kost tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

kkaġunati mill-proġett jiġi inkluż fl-

evalwazzjoni ekonomika tal-proġett, il-

proġetti appoġġati mill-Programm jenħtieġ 

li jkunu soġġetti għall-protezzjoni 

klimatika skont il-gwida li jenħtieġ li tiġi 

żviluppata mill-Kummissjoni b'mod 

koerenti mal-gwida żviluppata għal 

programmi oħra tal-Unjoni fejn rilevanti. 

appoġġati mill-Programm jenħtieġ li jkunu 

soġġetti għall-protezzjoni klimatika skont 

il-gwida li jenħtieġ li tiġi żviluppata mill-

Kummissjoni b'mod koerenti mal-gwida 

żviluppata għal programmi oħra tal-Unjoni 

fejn rilevanti. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, p. 13. 18 COM(2018) 321, p. 13. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Għan importanti ta' dan il-

Programm huwa li jinħolqu aktar sinerġiji 

bejn is-setturi tat-trasport, tal-enerġija u 

dak diġitali. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-

Programm jipprevedi l-adozzjoni ta' 

programmi ta' ħidma transettorjali li jkunu 

kapaċi jindirizzaw oqsma speċifiċi ta' 

intervent, pereżempju fir-rigward tal-

mobilità konnessa u awtomatizzata jew il-

fjuwils alternattivi. Barra minn hekk, f'kull 

settur, jenħtieġ li l-Programm jipprevedi l-

possibbiltà li jitqiesu eliġibbli ċerti 

komponenti anċillari li jappartienu għal 

settur ieħor, fejn tali approċċ itejjeb il-

benefiċċju soċjoekonomiku tal-

investiment. Is-sinerġiji bejn is-setturi 

jenħtieġ li jiġu inċentivati permezz tal-

kriterji tal-għoti għall-għażla tal-

azzjonijiet. 

(6) Għan importanti ta' dan il-

Programm huwa li jinħolqu aktar sinerġiji 

bejn is-setturi tat-trasport, tal-enerġija u 

dak diġitali. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-

Programm jipprevedi l-adozzjoni ta' 

programmi ta' ħidma transettorjali li jkunu 

kapaċi jindirizzaw oqsma speċifiċi ta' 

intervent, pereżempju fir-rigward tal-

mobilità konnessa u awtomatizzata jew il-

fjuwils alternattivi u n-newtralità teknika. 

Barra minn hekk, f'kull settur, jenħtieġ li l-

Programm jipprevedi l-possibbiltà li 

jitqiesu eliġibbli ċerti komponenti anċillari 

li jappartienu għal settur ieħor, fejn tali 

approċċ itejjeb il-benefiċċju 

soċjoekonomiku tal-investiment. Is-

sinerġiji bejn is-setturi jenħtieġ li jiġu 

inċentivati permezz tal-kriterji tal-għoti 

għall-għażla tal-azzjonijiet. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Wara l-Komunikazzjoni Konġunta 

dwar it-titjib tal-mobilità militari fl-Unjoni 

Ewropea ta' Novembru 201724, il-Pjan ta' 

Azzjoni dwar il-Mobilità Militari adottat 

fit-28 ta' Marzu 2018 mill-Kummissjoni u 

r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-

Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà25 

enfasizza li l-politika dwar l-infrastruttura 

tat-trasport toffri opportunità ċara biex 

jiżdiedu s-sinerġiji bejn il-ħtiġijiet ta' difiża 

u t-TEN-T. Il-Pjan ta' Azzjoni jindika li sa 

nofs l-2018, il-Kunsill huwa mistieden li 

jqis u jivvalida r-rekwiżiti militari b'rabta 

mal-infrastruttura tat-trasport, u li sal-2019, 

is-servizzi tal-Kummissjoni se jidentifikaw 

il-partijiet tan-netwerk trans-Ewropew tat-

trasport li huma xierqa għat-trasport 

militari, inkluż aġġornamenti neċessarju 

tal-infrastruttura eżistenti. Jenħtieġ li l-

finanzjament tal-Unjoni għall-

implimentazzjoni tal-proġetti ta' użu 

doppju jiġi implimentat permezz tal-

Programm abbażi ta' programmi ta' ħidma 

partikolari li jispeċifikaw ir-rekwiżiti 

applikabbli kif iddefiniti fil-kuntest tal-

Pjan ta' Azzjoni. 

(14) Wara l-Komunikazzjoni Konġunta 

dwar it-titjib tal-mobilità tad-difiża fl-

Unjoni Ewropea ta' Novembru 201724, il-

Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Militari 

adottat fit-28 ta' Marzu 2018 mill-

Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika tas-Sigurtà25 enfasizza li l-politika 

dwar l-infrastruttura tat-trasport toffri 

opportunità ċara biex jiżdiedu s-sinerġiji 

bejn il-ħtiġijiet ta' difiża u t-TEN-T. Il-Pjan 

ta' Azzjoni jindika li sa nofs l-2018, il-

Kunsill huwa mistieden li jqis u jivvalida r-

rekwiżiti tad-difiża b'rabta mal-

infrastruttura tat-trasport, u li sal-2019, is-

servizzi tal-Kummissjoni se jidentifikaw il-

partijiet tan-netwerk trans-Ewropew tat-

trasport li huma xierqa għat-trasport fis-

settur tad-difiża, inkluż aġġornamenti 

neċessarju tal-infrastruttura eżistenti. 

Jenħtieġ li l-finanzjament tal-Unjoni għall-

implimentazzjoni tal-infrastruttura tat-

trasport ta' użu doppju ċivili-militari jiġi 

implimentat permezz tal-Programm abbażi 

ta' programmi ta' ħidma partikolari li 

jispeċifikaw ir-rekwiżiti applikabbli kif 

iddefiniti fil-kuntest tal-Pjan ta' Azzjoni. 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41. 24 JOIN(2017) 41. 

25 JOIN(2018) 5. 25 JOIN(2018) 5. 
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Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Teknoloġiji infrastrutturali 

innovattivi li jippermettu t-tranżizzjoni lejn 

sistemi ta' enerġija u ta' mobilità 

b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u jtejbu 

s-sigurtà tal-provvista huma essenzjali fid-

dawl tal-aġenda tad-dekarbonizzazzjoni 

tal-UE. B'mod partikolari, fil-

Komunikazzjoni tagħha tat-

23 ta' Novembru 2017 "Komunikazzjoni 

dwar it-tisħiħ tan-netwerks tal-enerġija 

tal-Ewropa"28, il-Kummissjoni enfasizzat 

li r-rwol tal-elettriku, fejn l-enerġija 

rinnovabbli se tikkostitwixxi nofs l-

iġġenerar tal-elettriku sal-2030, se 

jkomplu jmexxu d-dekarbonizzazzjoni tas-

setturi li sa issa huma ddominati mill-

fjuwils fossili, bħat-trasport, l-industrija u 

t-tisħin u t-tkessiħ u li għaldaqstant, l-

attenzjoni taħt il-politika tal-infrastruttura 

tal-enerġija trans-Ewropea qiegħda 

dejjem tkun aktar fuq proġetti ta' 

interkonnessjonijiet tal-elettriku, ta' 

ħażniet tal-elettriku u ta' grilji intelliġenti. 
It-teknoloġiji u l-proġetti li 

jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju 

jenħtieġ li jingħataw kunsiderazzjoni 

xierqa u prijorità bħala sostenn tal-għanijiet 

ta' dekarbonizzazzjoni tal-UE. Il-

Kummissjoni se timmira li żżid in-numru 

ta' proġetti ta' grilji intelliġenti 

transfruntiera, ta' ħażna innovattiva u ta' 

(20) Teknoloġiji infrastrutturali 

innovattivi li jippermettu t-tranżizzjoni lejn 

sistemi ta' enerġija u ta' mobilità 

b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u jtejbu 

s-sigurtà tal-provvista huma essenzjali fid-

dawl tal-aġenda tad-dekarbonizzazzjoni 

tal-UE. It-teknoloġiji u l-proġetti li 

jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju 

jenħtieġ li jingħataw kunsiderazzjoni 

xierqa u prijorità bħala sostenn tal-għanijiet 

ta' dekarbonizzazzjoni tal-UE. Il-

Kummissjoni se timmira li żżid in-numru 

ta' proġetti ta' grilji intelliġenti 

transfruntiera, ta' ħażna innovattiva u ta' 

trasportazzjoni tad-diossidu tal-karbonju 

appoġġjati fil-qafas tal-Programm. 
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trasportazzjoni tad-diossidu tal-karbonju 

appoġġjati fil-qafas tal-Programm. 

_________________  

28 COM(2017) 718.  

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Barra minn hekk, fuq il-passi tas-

suċċess tal-inizjattiva WiFi4EU, jenħtieġ 

li l-Programm ikompli jappoġġja l-

provvediment ta' konnettività lokali bla fili, 

bla ħlas u ta' kwalità għolja fiċ-ċentri tal-

ħajja pubblika lokali, inkluż l-entitajiet 

b'missjoni pubblika bħall-awtoritajiet 

pubbliċi u l-fornituri ta' servizzi pubbliċi 

kif ukoll fl-ispazji miftuħa aċċessibbli 

għall-pubbliku ġenerali, sabiex 

jippromwovi l-viżjoni diġitali tal-Unjoni 

fil-komunitajiet lokali. 

(25) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-

Programm ikompli jappoġġja l-forniment 

ta' konnettività lokali bla fili, bla ħlas u ta' 

kwalità għolja fiċ-ċentri tal-ħajja pubblika 

lokali, inkluż l-entitajiet b'missjoni 

pubblika bħall-awtoritajiet pubbliċi u l-

fornituri ta' servizzi pubbliċi kif ukoll fl-

ispazji miftuħa aċċessibbli għall-pubbliku 

ġenerali, sabiex jippromwovi l-viżjoni 

diġitali tal-Unjoni fil-komunitajiet lokali. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a – punt ii 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) li jadatta n-netwerks tat-TEN-T 

għall-ħtiġijiet tal-mobilità militari; 

(ii) li jadatta n-netwerks tat-TEN-T 

għall-mobilità tad-difiża għall-

infrastruttura tat-trasport ta' użu doppju; 

Or. en 
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L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) sa EUR 30,615,493,000 għall-

għanijiet speċifiċi msemmija fl-

Artikolu 3(2)(a), li minnhom: 

(a) EUR 30 615 493 000 għall-

għanijiet speċifiċi msemmija fl-

Artikolu 3(2)(a), li minnhom: 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) sa EUR 8,650,000,000 għall-

għanijiet speċifiċi msemmija fl-

Artikolu 3(2)(b), b'massimu ta' 10 % 

minnhom għall-proġetti transfruntiera fil-

qasam tal-enerġija rinnovabbli; 

(b) EUR 8 650 000 000 għall-għanijiet 

speċifiċi msemmija fl-Artikolu 3(2)(b), 

b'massimu ta' 10 % minnhom għall-

proġetti transfruntiera fil-qasam tal-

enerġija rinnovabbli; 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sa EUR 3,000,000,000 għall-

għanijiet speċifiċi msemmija fl-

Artikolu 3(2)(c). 

(c) EUR 3 000 000 000 għall-għanijiet 

speċifiċi msemmija fl-Artikolu 3(2)(c). 

Or. en 

 


