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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Hekk kif it-trasport jidħol f'era ġdida, l-isfida reali għall-awtoritajiet lokali mhux se tkun li 

jerġgħu jivvintaw dak li diġà jeżisti, iżda li jinstabu modi biex itejbu s-servizzi fir-rigward tal-

ħtiġijiet tal-mobbiltà taċ-ċittadini fil-ħin reali. Id-diġitalizzazzjoni qed iġġib magħha bidliet 

strutturali sinifikanti għas-sistemi tat-trasport, u l-komunitajiet issa qed iħarsu lejn aspetti 

differenti, bħalma huma d-data u l-informazzjoni dwar l-ivvjaġġar, l-ippjanar tan-netwerks, il-

ħruġ tal-biljetti jew il-kwalità tas-servizz, abbażi ta' filosofija ġdida ffukata fuq l-utent. 

F'dan il-kuntest, il-proposta tal-Kummissjoni għal konnettività bla fili lokali u mingħajr ħlas 

fiċ-ċentri tal-ħajja pubblika hi proposta f'waqtha u meħtieġa, li toffri opportunitajiet ġodda 

għall-fornituri biex itejbu s-servizzi tagħhom. Fl-istess ħin, il-proposta toffri l-mekkaniżmu li 

bih is-settur privat u s-settur pubbliku jistgħu jikkooperaw b'mod miftuħ u effiċjenti, 

f'konformità ma' prinċipji kollaborattivi u bl-għan aħħari li jittejbu s-servizzi. 

Għal dawk responsabbli mill-ippjanar tal-bliet u l-awtoritajiet pubbliċi responsabbli għat-

trasport, il-faċilità ta' punti tal-WiFi mingħajr ħlas se tgħin biex tinkiseb kuntestwalizzazzjoni 

aqwa tax-xejriet tal-mobbiltà attwali, speċjalment fejn l-għodod tradizzjonali bħall-istatistiki 

jaf ikunu insuffiċjenti. Id-data li se tinġabar ser tintuża għall-valutazzjoni tal-politiki u s-

servizzi eżistenti, l-iżgurar ta' feedback fil-ħin reali dwar l-għażliet tal-ivvjaġġar tal-

passiġġieri, iżda wkoll biex tappoġġa investimenti mmirati. B'mod ġenerali, l-awtoritajiet se 

jkunu jistgħu joħolqu toroq aktar sikuri, jottimizzaw ir-rotot tat-trasport, inaqqsu l-ispejjeż tal-

infrastruttura, u jtaffu l-inkonvenjent iġġenerat mill-konġestjoni u t-tniġġis. 

Għall-konsumaturi, il-punti tal-WiFi mingħajr ħlas se jissarrfu f'livell ogħla ta' konnettività u 

flessibbiltà, peress li huma ser jibbenefikaw mhux biss minn użu aqwa ta' ħinhom, iżda wkoll 

minn firxa aqwa ta' servizzi tat-trasport pubbliku. Fl-istess ħin, għat-turisti, Wifi4EU tfisser 

aċċess akbar u informazzjoni aqwa fid-destinazzjoni. 

Madankollu, il-proposta ambizzjuża mressqa mill-Kummissjoni Ewropea jeħtieġ li tkun 

appoġġata minn dispożizzjonijiet li jiżguraw kemm kriterji ċari għall-għażla tal-benefiċjarji, 

kif ukoll kontinwità lil hinn miċ-ċiklu ta' ħajja propost tal-proġetti. Barra minn hekk, huwa 

importanti li l-fondi allokati għall-punti tal-WiFi jmorru lil hinn mit-titjib tal-profil tal-UE, u 

jikkontribwixxu biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet reali tal-konnettività. 

B'mod ġenerali, ir-rapporteur għal opinjoni jagħżel li jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni, 

bl-emenda li l-inizjattiva għandha tkun estiża biex tkopri s-servizzi tat-trasport lokali u s-siti 

turistiċi. Dan itejjeb l-effiċjenza tat-trasport fil-komunitajiet filwaqt li joffri servizzi b'livell ta' 

kwalità għoli lill-konsumaturi. Madankollu, fin-nuqqas ta' studju dwar l-impatt u b'kont 

meħud tal-ammont żgħir ta' fondi disponibbli, ir-rapporteur għal opinjoni jirrakkomanda li l-

Kummissjoni tistabbilixxi kriterji ċari għall-għażla tal-komunitajiet li se jibbenefikaw mill-

inizjattiva, u jiżguraw skrutinju bir-reqqa tal-proġetti kollha ppreżentati għal finanzjament. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-

Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda   1 

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 

jinbidlu. 

(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 ta' natura mhux 

kummerċjali, jistgħu jagħtu kontribut 

importanti biex jittejbu 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 

jinbidlu. Dawk il-punti ta' aċċess jistgħu 

jiġu integrati f'netwerk Ewropew 

b'sistema unika ta' awtentikazzjoni 

f'konformità mar-Regolament 

(UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill1a.. 

 _________________ 

 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). 

 

Emenda   2 
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Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Il-politiki tal-UE li jfittxu li 

jippromwovu l-infrastruttura tal-internet 

u l-użu effiċjenti tal-ispettru bla fili u li 

jżidu l-konnettività taċ-ċittadini Ewropej 

billi jippermettu aċċess aktar faċli għall-

internet għandhom jippromwovu l-kunċett 

ta' "internet tal-oġġetti" (IoT), 

b'kunsiderazzjoni partikolari għall-

potenzjal li dan għandu f'dak li 

jikkonċerna t-tkabbir, l-innovazzjoni, 

applikazzjonijiet imtejba u servizzi relatati 

mas-sistemi tat-trasport pubbliku. 

 

Emenda   3 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Wara l-Komunikazzjoni li 

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. 

(3) Wara l-Komunikazzjoni li 

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 

sikura, u mingħajr ħlas u ħielsa minn 

restrizzjonijiet fiċ-ċentri tal-ħajja pubblika 

lokali, inkluż fi spazji fil-beraħ miftuħa 

għall-pubbliku ġenerali, kif ukoll fil-

faċilitajiet u l-vetturi ta' trasport pubbliku 
permezz ta' appoġġ immirat. Dan l-appoġġ 

għadu mhux kopert bir-Regolamenti (UE) 

Nru 1316/201315 u (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, 

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, 
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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. 

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  4 

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 

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.. 

(4) Appoġġ ta' dan it-tip iħeġġeġ lill-

entitajiet b'missjoni pubblika, b'mod 

partikolari lokali u reġjonali,  bħall-

awtoritajiet pubbliċi u l-fornituri tas-

servizzi pubbliċi biex joffru konnettività 

lokali bla fili u mingħajr ħlas u 

restrizzjonijiet 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, iċ-ċentri tas-

saħħa, l-iskejjel, id-djar għall-anzjani, l-

orfanatrofji, is-servizzi u l-infrastrutturi 

tat-trasport pubbliku - bħall-istazzjonijiet 

jew it-terminals -, is-servizzi relatati mat-

turisti u entitajiet oħra ta' interess 

partikolari għall-komunità lokali u n-nies 

tagħha. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-konnettività lokali bla fili 

għandha tikkwalifika biss bħala mingħajr 

ħlas meta tkun qed tingħata mingħajr ħlas 

korrispondenti imħallas b'mod dirett jew 

b'xi tip ieħor ta' ħlas korrispondenti, inkluż 

ir-reklamar u l-għoti tad-dejta personali, 

iżda mhux limitat għalihom. 

(5)  Il-konnettività lokali bla fili 

għandha titqies biss bħala mingħajr ħlas u 

mingħajr restrizzjonijiet meta tkun qed 

tingħata mingħajr ħlas korrispondenti 

imħallas b'mod dirett jew b'xi tip ieħor ta' 

ħlas korrispondenti, inkluż ir-reklamar u l-

għoti tad-data personali, iżda mhux limitat 

għalihom. 

 

Emenda   6 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Sabiex tiggarantixxi s-suċċess tal-

inizjattiva u tagħti viżibbiltà lill-azzjoni 

tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam, il-

Kummissjoni jeħtiġilha tiżgura li l-

entitajiet, li qed iwettqu proġetti permezz 

ta' din l-inizjattiva, kif ukoll l-utenti, 

ikunu infurmati korrettament dwar id-

disponibbiltà tas-servizzi u jisħqu fuq il-

fatt li l-UE tat il-finanzjament. 

 

Emenda   7 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Jekk jitqiesu l-għan speċifiku tal-

intervent u n-natura mmirata tiegħu lejn il-

ħtiġijiet lokali, dan għandu jiġi identifikat 

bħala proġett distint ta' interess komuni fis-

settur tat-telekomunikazzjoni skont it-

tifsira tar-Regolamenti (UE) 

Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014. 

(6) Jekk jitqiesu l-għan speċifiku tal-

intervent u n-natura mmirata tiegħu lejn il-

ħtiġijiet lokali, speċjalment żoni anqas 

żviluppati bi ħtieġa akbar għall-

konnettività, dan għandu jiġi identifikat 

bħala proġett distint ta' interess komuni fis-

settur tat-telekomunikazzjoni skont it-

tifsira tar-Regolamenti (UE) 

Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014. 

 

Emenda   8 
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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 

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. 

(8) Billi dan l-intervent għandu natura 

mhux kummerċjali u l-proġetti individwali 

previsti huma żgħar, il-piż amministrattiv 

għandu jkun l-inqas possibbli. Dan 

għandu jsir billi tiġi ssimplifikata l-

proċedura ta' ppjanar u permezz ta' 

obbligi regolatorji anqas riġidi. Għalhekk 

l-intervent għandu jitwettaq bl-aktar forom 

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. 

 

Emenda   9 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 
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 fl-istess żona. 

Dan ma għandux jeskludi appoġġ 

addizzjonali għal introduzzjonijiet b'din l-

inizjattiva minn sorsi pubbliċi u privati ta' 

finanzjament. Dan il-programm għandu 

jkun kompatibbli u addizzjonali mal-

Programmi Operattivi Nazzjonali u 

Reġjonali, b'mod speċjali dawk 

iffinanzjati mill-FEŻR, biex b'hekk 
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tinħoloq sinerġija bejniethom. 

 

Emenda   10 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 
 

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 permezz ta' proċedura 

amministrattiva simplifikata, kemm jista' 

jkun bl-użu ta' dokumentazzjoni 

standarizzata u ta' għodod konvenzjonali 

kemm online u oħrajn, 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. 

 

Emenda   11 

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 ħafna, kif 

definit fil-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 

bit-titolu "Konnettività għal Suq Uniku 

Diġitali Kompetittiv - Lejn Soċjetà 

Ewropea tal-Gigabits", li tistabbilixxi 

objettiv għall-2025 biex jiġi żgurat li l-

unitajiet domestiċi Ewropej kollha 

jkollhom veloċità tal-konnessjoni tal-

internet ta' minn tal-anqas 100 Mbps, l-

għajnuna finanzjarja għandha tara li tikseb 

distribuzzjoni bilanċjata fil-livell reġjonali, 
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inkluż f'żoni remoti u transfruntiera, fejn 

spiss ikun hemm nuqqas ta' kopertura 

tan-netwerk, biex b'hekk jiġi promoss il-

prinċipju ta' aċċess universali għaċ-

ċittadini għall-benefiċċji tas-soċjetà tal-

informazzjoni, b'attenzjoni partikolari 

għaż-żoni rurali, ultraperiferiċi, il-ġżejjer 

u ż-żoni tal-fruntiera u tal-muntanja. 

 

Emenda   12 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) F'konformità mal-Artikolu 349 

tat-TFUE, għandhom jitqiesu, f'dak li 

jikkonċerna distribuzzjoni 

ġeografikament ibbilanċjata, miżuri 

speċifiċi għar-reġjuni ultraperiferiċi, 

minħabba l-periferiċità tagħhom u l-

ispejjeż assoċjati mal-aċċess għall-internet 

u s-servizzi ta' broadband b'veloċità kbira. 

 

 

Emenda   13 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) Minħabba l-importanza tal-

ħtiġijiet tal-konnettività fl-Unjoni 

Ewropea, huwa importanti li l-

Kummissjoni tiżviluppa strateġija fit-tul 

għall-mobilizzazzjoni ta' punti tal-WiFi li 

jiggarantixxi l-kontinwità tal-programm 

anke wara t-tliet snin proposti, filwaqt li 

jiġi żgurat li ma jsir l-ebda użu 

kummerċjali mill-infrastrutturi stabbiliti, 

fi tmiem il-perjodu ta' finanzjament u 

mhux se jiġu aċċettati proġetti għal 

perjodu ta' anqas minn tliet snin. 

 



 

AD\1123087MT.docx 11/19 PE595.741v02-00 

 MT 

Emenda   14 

Proposta għal regolament 

Premessa 11c (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11c) B'mod simili, minħabba n-natura 

mhux kummerċjali tal-intervent, il-

Kummissjoni u l-Istati Membri 

jeħtiġilhom jiżguraw li l-infrastruttura 

żviluppata ma tintużax b'mod 

kummerċjali ladarba l-perjodu ta' 

finanzjament jiġi fi tmiemu. 

 

Emenda   15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b 

Regolament (UE) Nru 1316/2013 

Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) (ċ) 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 

tal-konnettività lokali bla fili mingħajr 

ħlas, mingħajr restrizzjonijiet u sikura  fil-

komunitajiet lokali għandhom jiġu 

ffinanzjati b'għotjiet jew b'forom oħra ta' 

għajnuna finanzjarja mill-istrumenti 

finanzjarji.” 

 

Emenda   16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (UE) Nru 1316/2013 

Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"L-azzjonijiet fil-qasam tal-forniment tal-

konnettività lokali bla fili mingħajr ħlas fil-

komunitajiet lokali għandhom jiġu 

ffinanzjati b'għajnuna finanzjarja tal-

Unjoni sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli, 

mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-

"L-azzjonijiet fil-qasam tal-forniment tal-

konnettività lokali bla fili mingħajr ħlas u 

sikura fil-komunitajiet lokali għandhom 

jiġu ffinanzjati b'għajnuna finanzjarja tal-

Unjoni sa 100% tal-ispejjeż eliġibbli, 

mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-
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kofinanzjament." kofinanzjament." 

(Il-protezzjoni tad-data hija essenzjali, u għaldaqstant, jeħtieġ li l-konnessjoni tal-internet 

tkun kemm mingħajr ħlas kif ukoll sikura) 

 

Emenda   17 

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) "(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, 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 lokali bla fili u 

mingħajr ħlas għal netwerk tal-

komunikazzjoni elettronika. 

 

Emenda   18 

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 bla fili, mingħajr ħlas u 

sikura fil-komunitajiet lokali, li 

jiggarantixxi konnessjoni minima ta' 

100 Mbps jew, jekk din ma tkunx 

disponibbli, il-veloċità massima 

disponibbli fis-suq, u li s-servizzi assoċjati 

ma' mobbiltà sostenibbli jkunu inklużi 

wkoll. 

 

Emenda   19 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b 

Regolament (UE) Nru 283/2014 

Artikolu 5 – paragrafu 5a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5a. 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 jiġu appoġġati permezz ta': 

5a. L-azzjonijiet li jikkontribwixxu 

għall-proġetti ta' interess komuni fil-qasam 

tal-forniment tal-konnettività lokali bla fili, 

mingħajr ħlas u sikura fil-komunitajiet 

lokali għandhom jiġu appoġġati permezz 

ta': 

 

Emenda   20 

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 tal-konnettività lokali bla fili, 

mingħajr ħlas u sikura fil-komunitajiet 

lokali għandhom jissodisfaw il-

kundizzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-

Anness. 

 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

Regolament (UE) Nru 283/2014 

Anness – taqsima 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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 

L-azzjonijiet immirati għall-forniment tal-

konnettività lokali bla fili, mingħajr ħlas, u 

sikura fiċ-ċentri tal-ħajja pubblika lokali, 

inkluż fi spazji fil-beraħ miftuħa għall-

pubbliku ġenerali, u li jaqdu rwol ewlieni 
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pubblika tal-komunitajiet lokali, għandhom 

ikunu eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja. 

fil-ħajja pubblika tal-komunitajiet lokali, 

għandhom ikunu eliġibbli għall-għajnuna 

finanzjarja, inklużi s-servizzi tat-trasport 

pubbliku u s-siti turistiċi. 

 

 

Emenda   22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

Regolament (UE) Nru 283/2014 

Anness – taqsima 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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-entitajiet b'missjoni 

pubblika bħalma huma l-awtoritajiet lokali 

u l-fornituri tas-servizzi pubbliċi li 

jipprovdu konnettività lokali bla fili, 

mingħajr ħlas, u sikura bl-installazzjoni ta' 

punti tal-aċċess lokali bla fili jew 

ikkombinata mal-implimentazzjoni tas-

servizzi tat-trasport pubbliku. 

 

Emenda   23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

Regolament (UE) Nru 283/2014 

Anness – taqsima 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a. mingħajr ħlas, faċli li jiġi aċċessat, 

u li juża tagħmir avvanzat ħafna, u 

a. mingħajr ħlas, sikur,  faċli li jiġi 

aċċessat, u li juża tagħmir avvanzat ħafna, 

u 

 

 

Emenda   24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

Regolament (UE) Nru 283/2014 
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Anness – taqsima 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) tiġi mħeġġa integrazzjoni aħjar 

tal-komunitajiet lokali fis-Suq Uniku 

Diġitali u tingħata spinta lill-iżvilupp ta' 

servizzi u applikazzjonijiet diġitali 

innovattivi - offruti minn SMEs u negozji 

lokali fil-qasam tat-trasport u t-turiżmu; 

 

Emenda   25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

Regolament (UE) Nru 283/2014 

Anness – taqsima 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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 jew jissovrapponu offerti 

privati jew pubbliċi eżistenti b'karatteristiċi 

simili, inkluż il-kwalità, fl-istess żona. Il-

punti ta' aċċess lokali u bla fili ffinanzjati 

taħt dan ir-Regolament għandhom ikopru 

primarjament l-ispazji pubbliċi. 

 

Emenda   26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

Regolament (UE) Nru 283/2014 

Anness – taqsima 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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 fl-

Istati Membri kollha b'mod bilanċjat 

ġeografikament b'attenzjoni speċjali għall-

gżejjer, għar-reġjuni ultraperiferiċi (kif 

imsemmi fl-Artikolu 349 tat-TFUE), 

muntanjużi, transfruntiera u komunitajiet 

lokali iżgħar u li għadhom lura għall-

proġetti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' 

hawn fuq fid-dawl tal-proposti li jaslu. 
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