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Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa  

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

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Il-Programm għandu jiggarantixxi 

livell għoli ta' trasparenza, billi jipprovdi 

aċċess għad-dokumenti rilevanti 

speċjalment f'każijiet fejn il-proġetti 

jaffettwaw l-ambjent u s-saħħa tal-

bniedem. Il-proċedura ta' valutazzjoni tal-

proġetti għandha tqis ukoll il-kriterji 

soċjali u ta' koeżjoni, u b'mod partikolari 

l-aċċettazzjoni mill-komunitajiet lokali. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Il-Programm jittratta l-effiċjenza 

enerġetika bħala element kruċjali u 

kunsiderazzjoni ewlenija għal deċiżjonijiet 

ta' investiment fl-infrastruttura enerġetika 

fl-Unjoni skont ir-Regolament (UE) 

Nru XXX/XXX [Governanza tal-Unjoni 

tal-Enerġija]. B'mod partikolari, iħaddan 

fih il-prinċipju ta' "l-effiċjenza enerġetika 

tiġi l-ewwel", li jfisser li, qabel ma 

jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-ippjanar, il-

politika u l-investimenti fil-qasam tal-

enerġija, irid jitqies jekk miżuri 

alternattivi tal-effiċjenza enerġetika 

kosteffiċjenti u sodi mil-lat tekniku, 

ekonomiku u ambjentali jistgħux 

jissostitwixxu kompletament jew 

parzjalment il-miżuri ta' ppjanar, ta' 

politika u ta' investiment previsti, filwaqt 

li xorta jintlaħqu l-għanijiet tad-

deċiżjonijiet rispettivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din il-premessa tintroduċi l-prinċipju ta' "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" u hija ispirata 

minn dak li huwa diġà inkluż fir-Regolament dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija. 
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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, 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. Fl-istess ħin, 

jenħtieġ li tingħata kunsiderazzjoni xierqa 

lill-effetti negattivi possibbli tat-tniġġis 

elettromanjetiku fuq is-saħħa tal-

bniedem, ħalli jkunu jistgħu jitwettqu 

valutazzjonijiet bir-reqqa biex jiġi 

ddeterminat fejn jenħtieġ li jiġu installati 

l-punti ta' aċċess lokali bla fili u kemm 

irid ikun hemm u kemm dawn jenħtieġ li 

jkunu b'saħħithom. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Il-vijabbiltà tas-servizzi diġitali 

antiċipati tal-ġenerazzjoni li jmiss, bħas-

servizzi u l-applikazzjonijiet tal-Internet 

tal-Oġġetti li huma mistennija li jkunu ta' 

benefiċċju sinifikanti f'diversi setturi u 

għas-soċjetà inġenerali, se tkun teħtieġ 

kopertura transfruntiera mingħajr 

interruzzjoni b'netwerks 5G, b'mod 

partikolari biex l-utenti u l-oġġetti jkunu 

jistgħu jibqgħu konnessi anki meta jkunu 

mobbli. Madankollu x-xenarji tal-qsim tal-

kostijiet għall-użu tal-5G f'dawn is-setturi 

għadhom mhux ċari, u r-riskji perċepiti 

tal-użu kummerċjali f'ċerti oqsma ewlenin 

huma għoljin ħafna. Il-kurituri tat-toroq u 

l-konnessjonijiet ferrovjarji huma 

mistennija li jkunu oqsma ewlenin għall-

ewwel fażi tal-applikazzjonijiet il-ġodda 

fil-qasam tal-mobilità konnessa u għalhekk 

jikkostitwixxu proġetti transfruntiera vitali 

għall-finanzjament fil-qafas ta' dan il-

Programm. 

(26) Il-vijabbiltà tas-servizzi diġitali 

antiċipati tal-ġenerazzjoni li jmiss, bħas-

servizzi u l-applikazzjonijiet tal-Internet 

tal-Oġġetti li huma mistennija li jkunu ta' 

benefiċċju sinifikanti f'diversi setturi u 

għas-soċjetà inġenerali, se tkun teħtieġ 

kopertura transfruntiera mingħajr 

interruzzjoni b'netwerks 5G, b'mod 

partikolari biex l-utenti u l-oġġetti jkunu 

jistgħu jibqgħu konnessi anki meta jkunu 

mobbli. Madankollu, ir-riċerka xjentifika 

kulma jmur qed twissi dejjem aktar kontra 

r-riskji potenzjali għas-saħħa tal-bniedem 

u għall-ambjent mill-esponiment għall-

kopertura tat-teknoloġija 5G pervażiva, 

fit-tul u mhux interrotta, waħedha u 

kkombinata ma' inkwinanti 

elettromanjetiċi oħra. Għalhekk, sabiex 

tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa 

pubblika u tal-ambjent, il-prinċipju ta' 

prekawzjoni jenħtieġ li jiġi applikat qabel 

il-varar estensiv tat-teknoloġija 5G, 

speċjalment f'żoni b'densità għolja ta' 

popolazzjoni u f'żoni sensittivi. 

Madankollu, il-kurituri tat-toroq u l-

konnessjonijiet ferrovjarji huma mistennija 

li jkunu oqsma ewlenin għall-ewwel fażi 

tal-applikazzjonijiet il-ġodda fil-qasam tal-

mobilità konnessa u għalhekk 

jikkostitwixxu proġetti transfruntiera 

importanti għall-finanzjament fil-qafas ta' 

dan il-Programm. 
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