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Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Azzjonijiet li jikkontribwixxu għal 

proġetti ta' interess komuni fil-qasam tal-

infrastruttura ta' konnettività diġitali se 

jimplimentaw l-iktar teknoloġija xierqa 

għall-proġett speċifiku, filwaqt li 

jipproponu l-aqwa bilanċ bejn it-

teknoloġiji l-iktar avvanzati f'termini ta' 

kapaċità ta' fluss tad-data, sigurtà tat-

trażmissjoni, reżiljenza tan-netwerk u 

kosteffiċjenza, u jenħtieġ li jiġu 

pprijoritizzati billi l-programmi ta' ħidma 

jqisu kriterji stipulati f'dan ir-Regolament. 

L-implimentazzjoni ta' netwerks b'kapaċità 

għolja ħafna tista' tinkludi infrastruttura 

passiva, bil-għan li jiġu massimizzati l-

benefiċċji soċjoekonomiċi u ambjentali. Fl-

aħħar nett, meta jiġu prijoritizzati 

azzjonijiet, ir-riperkussjonijiet pożittivi 

potenzjali f'termini ta' konnettività se jiġu 

kkunsidrati, pereżempju meta proġett 

implimentat jista' jtejjeb l-argument għall-

vijabbiltà għal implimentazzjonijiet futuri 

li jwasslu għal aktar kopertura ta' territorji 

u popolazzjonijiet f'żoni li jkunu għadhom 

mhux koperti. 

(29) Azzjonijiet li jikkontribwixxu għal 

proġetti ta' interess komuni fil-qasam tal-

infrastruttura ta' konnettività diġitali se 

jimplimentaw l-aqwa teknoloġija 

disponibbli f'termini tas-saħħa tal-

bniedem u l-protezzjoni tal-ambjent, 

filwaqt li jipproponu l-aqwa bilanċ bejn it-

teknoloġiji l-iktar avvanzati f'termini ta' 

kapaċità ta' fluss tad-data, sigurtà tat-

trażmissjoni, reżiljenza tan-netwerk, 

sigurtà ċibernetika, kosteffiċjenza u 

rendiment soċjali, u jenħtieġ li jiġu 

pprijoritizzati billi l-programmi ta' ħidma 

fil-qies tal-kriterji stipulati f'dan ir-

Regolament. L-implimentazzjoni ta' 

netwerks b'kapaċità għolja ħafna tista' 

tinkludi infrastruttura passiva, bil-għan li 

jiġu massimizzati l-benefiċċji 

soċjoekonomiċi u ambjentali. Fl-aħħar nett, 

meta jiġu prijoritizzati azzjonijiet, ir-

riperkussjonijiet pożittivi potenzjali 

f'termini ta' konnettività se jiġu kkunsidrati, 

pereżempju meta proġett implimentat jista' 

jtejjeb l-argument għall-vijabbiltà għal 

implimentazzjonijiet futuri li jwasslu għal 

aktar kopertura ta' territorji u 

popolazzjonijiet f'żoni li jkunu għadhom 

mhux koperti. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-proġetti ta' interess komuni fil-

qasam tal-infrastruttura ta' konnettività 

diġitali għandhom jikkonformaw mal-

kriterji ta' hawn taħt: 

 (a) ikunu bbażati fuq il-prinċipju ta' 

prekawzjoni u fuq il-prinċipji li azzjoni 

preventiva għandha tittieħed fid-dawl ta' 

periklu possibbli għas-saħħa tal-bniedem, 

għal dik tal-annimali jew tal-pjanti, jew 

għall-protezzjoni tal-ambjent; 

 (b) jikkontribwixxu għall-għan speċifiku 

previst fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2); 

 (c) jutilizzaw l-aħjar teknoloġija 

disponibbli filwaqt li jipproponu l-aħjar 

bilanċ f'termini tal-kapaċità ta' fluss ta' 

data, sigurtà tat-trażmissjoni, reżiljenza 

tan-netwerk, sigurtà ċibernetika, 

sikurezza tas-saħħa u protezzjoni 

ambjentali, kosteffiċjenza u rendiment 

soċjali; 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-

aċċess għal netwerks ta' kapaċità għolja 

ħafna, li jkunu kapaċi jipprovdu 

konnettività f'Gigabits u 5G għal muturi 

soċjoekonomiċi, għandhom jingħataw 

prijorità filwaqt li jitqiesu l-funzjoni tal-

muturi soċjoekonomiċi, ir-rilevanza tas-

servizzi u l-applikazzjonijiet diġitali 

abilitati bil-provvediment tal-konnettività 

sottostanti, u l-benefiċċji soċjoekonomiċi 

potenzjali għaċ-ċittadini, għan-negozji u 

għall-komunitajiet lokali, inkluż l-effetti 

sekondarji pożittivi potenzjali f'termini ta' 

konnettività, skont il-Parti V tal-Anness; 

(a) azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-

aċċess għal netwerks ta' kapaċità għolja 

ħafna, li jkunu kapaċi jipprovdu 

konnettività f'Gigabits, inkluża l-5G jew 

konnettività mobbli l-aktar avvanzata 

oħra, għal muturi soċjoekonomiċi, 

għandhom jingħataw prijoritàazzjoni. Il-

kompetittività globali tal-Unjoni u l-

kapaċità tagħha li tassorbi l-investimenti 

għandhom iqisu, flimkien mal-muturi 
soċjoekonomiċi, ir-rilevanza tas-servizzi u 

l-applikazzjonijiet diġitali abilitati bil-

provvediment tal-konnettività sottostanti, u 

l-benefiċċji soċjoekonomiċi potenzjali 

għaċ-ċittadini, għan-negozji u għall-

komunitajiet lokali, inkluż l-effetti 

sekondarji pożittivi potenzjali f'termini ta' 

konnettività, kif ukoll l-aqwa standards ta' 

sikurezza f'termini tas-saħħa tal-bniedem 

u tal-protezzjoni tal-ambjent skont il-

Parti V tal-Anness; 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) rigward azzjonijiet li 

jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta' 

sistemi 5G, għandha tingħata prijorità lill-

implimentazzjoni ta' kurituri 5G tul 

mogħdijiet ewlenin ta' trasport fuq l-art, 

inkuż in-netwerks tat-trasport trans-

Ewropej. Il-punt sa fejn l-azzjoni 

tikkontribwixxi biex tiżgura l-kopertura tul 

mogħdijiet ta' trasport ewlenin li 

jippermettu l-forniment mingħajr 

interruzzjoni ta' servizzi diġitali ta' 

sinerġija, filwaqt li għandu jiġi kkunsidrat 

ukoll l-immassimizzar tal-effetti sekondarji 

pożittivi potenzjali għat-territorji u għall-

popolazzjoni fil-viċinanza taż-żona ta' 

implimentazzjoni tal-proġett. Lista 

indikattiva ta' proġetti li jistgħu 

jibbenefikaw mill-appoġġ hija inkluża fil-

Parti V tal-Anness; 

(c) rigward azzjonijiet li 

jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta' 

sistemi 5G, għandha tingħata prijorità lill-

implimentazzjoni ta' kurituri 5G tul 

mogħdijiet ewlenin ta' trasport fuq l-art, 

inkużi n-netwerks tat-trasport trans-

Ewropej u ċ-ċentri soċjoekonomiċi. Il-punt 

sa fejn l-azzjoni tikkontribwixxi biex 

tiżgura l-kopertura tul mogħdijiet ta' 

trasport ewlenin li jippermettu l-forniment 

mingħajr interruzzjoni ta' servizzi diġitali 

ta' sinerġija, filwaqt li għandu jiġi 

kkunsidrat ukoll l-immassimizzar tal-effetti 

sekondarji pożittivi potenzjali u l-

minimizzar tal-preokkupazzjonijiet dwar 

is-saħħa u l-ambjent għat-territorji u għall-

popolazzjoni fil-viċinanza taż-żona ta' 

implimentazzjoni tal-proġett. Lista 

indikattiva ta' proġetti li jistgħu 

jibbenefikaw mill-appoġġ hija inkluża fil-

Parti V tal-Anness; 

Or. en 



 

AM\1171606MT.docx  PE631.579v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

7.12.2018 A8-0409/90 

Emenda  90 

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 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) rigward il-kopertura permezz ta' 

netwerks ta' kapaċità għolja ħafna, għandha 

tingħata prijorità lil azzjonijiet li 

jikkontribwixxu għall-kopertura ta' 

territorji u tal-popolazzjoni, fi proporzjon 

invers għall-intensità tal-għotja li tkun 

meħtieġa biex ikun jista' jiġi implimentat 

il-proġett, b'mod relattiv għar-rati massimi 

ta' kofinanzjament applikabbli stipulati fl-

Artikolu 14. Il-punt sa fejn l-azzjoni 

tikkontribwixxi biex tiżgura kopertura 

komprensiva tat-territorju u tal-

popolazzjoni f'ċerta żona ta' 

implimentazzjoni tal-proġett, filwaqt li 

għandu jiġi kkunsidrat ukoll l-

immassimizzar tal-effetti sekondarji 

pożittivi potenzjali għat-territorji u l-

popolazzjoni fil-viċinanza taż-żona ta' 

implimentazzjoni tal-proġett. 

(e) rigward il-kopertura permezz ta' 

netwerks ta' kapaċità għolja ħafna, għandha 

tingħata prijorità lil azzjonijiet li 

jikkontribwixxu għall-kopertura ta' 

territorji u tal-popolazzjoni, fi proporzjon 

invers għall-intensità tal-għotja li tkun 

meħtieġa biex ikun jista' jiġi implimentat 

il-proġett, b'mod relattiv għar-rati massimi 

ta' kofinanzjament applikabbli stipulati fl-

Artikolu 14. Il-punt sa fejn l-azzjoni 

tikkontribwixxi biex tiżgura kopertura 

komprensiva tat-territorju u tal-

popolazzjoni f'ċerta żona ta' 

implimentazzjoni tal-proġett, filwaqt li 

għandu jiġi kkunsidrat ukoll l-

immassimizzar tal-effetti sekondarji 

pożittivi potenzjali u l-minimizzar tal-

preokkupazzjonijiet dwar is-saħħa u l-

ambjent għat-territorji u l-popolazzjoni fil-

viċinanza taż-żona ta' implimentazzjoni tal-

proġett. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fis-settur tal-enerġija, l-azzjonijiet 

li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli li 

jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 

skont dan ir-Regolament: 

3. Fis-settur tal-enerġija, l-azzjonijiet 

li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli li 

jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 

skont dan ir-Regolament: 

(a) azzjonijiet relatati ma' proġetti ta' 

interess komuni kif stabbilit fl-Artikolu 14 

tar-Regolament (UE) Nru 347/2013; 

(a) azzjonijiet relatati ma' proġetti ta' 

interess komuni kif stabbilit fl-Artikolu 14 

tar-Regolament (UE) Nru 347/2013 u li 

jaqgħu fil-kategorija tal-infrastruttura tal-

enerġija stipulata fl-Anness II.1 tiegħu; 

(b) azzjonijiet li jappoġġjaw proġetti 

transfruntiera fil-qasam tal-enerġija 

rinnovabbli, inkluż it-tfassil tagħhom, kif 

definit fil-Parti IV tal-Anness għal dan ir-

Regolament, soġġett għall-issodisfar tal-

kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7 ta' 

dan ir-Regolament. 

(b) azzjonijiet li jappoġġjaw proġetti 

transfruntiera fil-qasam tal-enerġija 

rinnovabbli, inkluż it-tfassil tagħhom, kif 

definit fil-Parti IV tal-Anness għal dan ir-

Regolament, soġġett għall-issodisfar tal-

kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7 ta' 

dan ir-Regolament. 

 (ba) azzjonijiet relatati ma' proġetti tal-

infrastruttura tal-enerġija li 

jikkontribwixxu għat-titjib tal-effiċjenza 

fl-enerġija fejn dawn il-proġetti 

għandhom influwenza fuq flussi 

transfruntiera tal-enerġija, fost l-oħrajn 

permezz ta' rispons għad-domanda u grilji 

intelliġenti. 

 L-azzjonijiet li ġejjin fis-settur tal-enerġija 

ma għandhomx ikunu eliġibbli li jirċievu 

għajnuna finanzjarja mill-Unjoni skont 

dan ir-Regolament: 

(i) azzjonijiet relatati mal-produzzjoni, l-

ipproċessar, it-trażmissjoni, id-
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distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 

tal-fjuwils fossili; 

(ii) azzjonijiet relatati ma' proġetti tal-gass 

rinnovabbli u dekarbonizzat li 

jittrasportaw ir-riżorsi fossili. 
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Proposta għal regolament 

Article 9 – paragraph 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fis-settur tal-enerġija, l-azzjonijiet 

li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli li 

jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 

skont dan ir-Regolament: 

3. Fis-settur tal-enerġija, l-azzjonijiet 

li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli li 

jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 

skont dan ir-Regolament: 

(a) azzjonijiet relatati ma' proġetti ta' 

interess komuni kif stabbilit fl-Artikolu 14 

tar-Regolament (UE) Nru 347/2013; 

(a) azzjonijiet relatati ma' proġetti ta' 

interess komuni kif stabbilit fl-Artikolu 14 

tar-Regolament (UE) Nru 347/2013 u li 

jaqgħu fil-kategorija tal-infrastruttura tal-

enerġija stipulata fl-Anness II.1 tiegħu; 

(b) azzjonijiet li jappoġġjaw proġetti 

transfruntiera fil-qasam tal-enerġija 

rinnovabbli, inkluż it-tfassil tagħhom, kif 

definit fil-Parti IV tal-Anness għal dan ir-

Regolament, soġġett għall-issodisfar tal-

kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7 ta' 

dan ir-Regolament. 

(b) azzjonijiet li jappoġġjaw proġetti 

transfruntiera fil-qasam tal-enerġija 

rinnovabbli, inkluż it-tfassil tagħhom, kif 

definit fil-Parti IV tal-Anness għal dan ir-

Regolament, soġġett għall-issodisfar tal-

kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7 ta' 

dan ir-Regolament. 

 (ba) azzjonijiet relatati ma' proġetti ta' 

interess komuni kif stabbilit fl-Artikolu 14 

tar-Regolament (UE) Nru  347/2013, u li 

jaqgħu fil-kategorija tal-infrastruttura tal-

enerġija stabbilita fl-Anness II.2 tiegħu, 

b'baġit massimu ta' 15 % tal-baġit 

attribwit skont l-Artikolu 4(2)(b) ta' dan 

ir-Regolament, u limitati għall-ewwel 

programm ta' ħidma, kif ukoll għal 

azzjonijiet li jużaw biss idroġenu 

rinnovabbli jew bijometan sostenibbli; 

 (b) azzjonijiet relatati ma' proġetti tal-

infrastruttura tal-enerġija li 

jikkontribwixxu għat-titjib tal-effiċjenza 



 

AM\1171606MT.docx  PE631.579v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

fl-enerġija fejn dawn il-proġetti 

għandhom influwenza fuq flussi 

transfruntiera tal-enerġija, fost l-oħrajn 

permezz ta' rispons għad-domanda u grilji 

intelliġenti. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Anness I – parti V – punt 2 – paragrafu 1 – inċiż 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - jissodisfa l-ogħla standards tas-

sikurezza f'termini tal-limitazzjoni tat-

tniġġis elettromanjetiku biex jipproteġi s-

saħħa tal-bniedem u l-ambjent; 

Or. en 

 


