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Emenda 104
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu joħroġ kemm jista' jkun l-
potenzjal għat-tkabbir permezz tal-ħolqien 
ta’ sinerġiji bejn il-politiki tat-trasport, l-
enerġija u t-telekomunikazzjoni u l-
implimentazzjoni tagħhom, biex b’hekk 
tissaħħaħ l-effiċjenza tal-intervent tal-
Unjoni.

(1) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu joħroġ kemm jista' jkun l-
potenzjal għall-iżvilupp sostenibbli
permezz tal-ħolqien ta’ sinerġiji bejn il-
politiki tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom, biex b’hekk tissaħħaħ l-
effiċjenza tal-intervent tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 105
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu joħroġ kemm jista' jkun l-
potenzjal għat-tkabbir permezz tal-ħolqien 
ta’ sinerġiji bejn il-politiki tat-trasport, l-
enerġija u t-telekomunikazzjoni u l-
implimentazzjoni tagħhom, biex b’hekk 
tissaħħaħ l-effiċjenza tal-intervent tal-
Unjoni.

(1) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu joħroġ kemm jista' jkun il-
potenzjal għat-tkabbir sostenibbli permezz 
tal-ħolqien ta’ sinerġiji bejn il-politiki tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni 
u l-implimentazzjoni tagħhom, biex b’hekk 
tissaħħaħ l-effiċjenza tal-intervent tal-
Unjoni.

Or. sv

Emenda 106
Jean-Jacob Bicep
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Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu joħroġ kemm jista' jkun 
l-potenzjal għat-tkabbir permezz tal-
ħolqien ta’ sinerġiji bejn il-politiki tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni 
u l-implimentazzjoni tagħhom, biex 
b’hekk tissaħħaħ l-effiċjenza tal-intervent 
tal-Unjoni.

(1) Biex tinkiseb iktar koeżjoni soċjali u
territorjali fi ħdan l-Unjoni, il-ħolqien ta’ 
sinerġiji bejn il-politiki tat-trasport, l-
enerġija u t-telekomunikazzjonijiet u l-
implimentazzjoni tagħhom hija essenzjali. 
Permezz tal-mekkaniżmu għall-
interkonnessjoni fl-Ewropa, l-intervent 
tal-Unjoni għandu jkollu l-għan li jiżgura 
l-implimentazzjoni ta’ dawn is-sinerġiji
filwaqt li josserva bir-reqqa l-istandards
soċjali u ambjentali għoljin.

Or. fr

Emenda 107
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu joħroġ kemm jista' jkun l-
potenzjal għat-tkabbir permezz tal-ħolqien 
ta’ sinerġiji bejn il-politiki tat-trasport, l-
enerġija u t-telekomunikazzjoni u l-
implimentazzjoni tagħhom, biex b’hekk 
tissaħħaħ l-effiċjenza tal-intervent tal-
Unjoni.

(1) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu joħroġ kemm jista' jkun l-
potenzjal għat-tkabbir sostenibbli u li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent permezz tal-
ħolqien ta’ sinerġiji bejn il-politiki tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni 
u l-implimentazzjoni tagħhom, biex b’hekk 
tissaħħaħ l-effiċjenza tal-intervent tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfida tal-UE għat-tkabbir għandha tiġi indirizzata fil-kudizzjonijiet tas-sostenibbiltà 
tagħha fil-kuntest tal-ambjent u lejn ekonomija bbażata fuq livelli baxxi ta’ emissjonijiet ta’ 
karbonju sal-2050, għalhekk jintlaqgħu sinerġiji jekk ikunu marbutin mal-iżvilupp ta’ dawn l-
għanijiet.
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Emenda 108
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu joħroġ kemm jista' jkun l-
potenzjal għat-tkabbir permezz tal-ħolqien 
ta’ sinerġiji bejn il-politiki tat-trasport, l-
enerġija u t-telekomunikazzjoni u l-
implimentazzjoni tagħhom, biex b’hekk 
tissaħħaħ l-effiċjenza tal-intervent tal-
Unjoni.

(1) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu joħroġ kemm jista' jkun l-
potenzjal għat-tkabbir u l-impjiegi permezz 
tal-ħolqien ta’ sinerġiji bejn il-politiki tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni 
u l-implimentazzjoni tagħhom, biex b’hekk 
tissaħħaħ l-effiċjenza tal-intervent tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 109
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Teżisti ħtieġa urġenti għas-
semplifikazzjoni finanzjarja sabiex 
jinħatfu l-vantaġġi tas-sinerġiji possibbli 
rigward l-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni 
fin-netwerks kollha tat-
telekomunikazzjoni u l-enerġija.

Or. en

Emenda 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-iżvilupp tal-politika ta’ 
infrastruttura tat-trasport għandu 
jikkunsidra l-footprint ambjentali, il-kriżi 
finanzjarja u n-nuqqas ta’ finanzjament 
pubbliku li jirriżulta minnha, it-tibdil 
demografiku u l-ħtiġijiet ta’ aċċessibbiltà 
taċ-ċittadini u r-reġjuni kollha. Dan 
għandu jiffoka fuq investimenti 
intelliġenti li jiġġeneraw benefiċċji 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali fuq 
perjodu qasir u li joħolqu impjiegi, filwaqt 
li jevita d-dewmien maħluq minn proġetti 
kbar li ma jistgħux jiġu implimentati sal-
iskadenza tal-2030 għan-netwerk ewlieni.

Or. en

Emenda 111
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni. 
Dawn il-kollegamenti li jżidu t-tkabbir 
għandhom jipprovdu aċċess aħjar għas-suq 
intern u bħala riżultat, jikkontribwixxu 
għal ekonomija tas-suq aktar kompetittiva
skont l-objettivi u l-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(2) Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni. 
Dawn il-kollegamenti li jżidu t-tkabbir 
għandhom jipprovdu aċċess aħjar għas-suq 
intern u bħala riżultat, jikkontribwixxu 
għal ekonomija aktar sostenibbli skont l-
objettivi u l-miri tal-Istrateġija Ewropa 
2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sostenibbiltà hija għan usa’ mit-tlestija tal-kompetittività tas-suq intern.
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Emenda 112
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni. 
Dawn il-kollegamenti li jżidu t-tkabbir 
għandhom jipprovdu aċċess aħjar għas-suq 
intern u bħala riżultat, jikkontribwixxu 
għal ekonomija tas-suq aktar kompetittiva 
skont l-objettivi u l-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(2) Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa u r-reġjuni tagħha, partikolarment 
fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni. Dawn il-kollegamenti 
li jżidu t-tkabbir għandhom jipprovdu 
aċċess aħjar għas-suq intern u bħala 
riżultat, jikkontribwixxu għal ekonomija 
tas-suq aktar kompetittiva skont l-objettivi 
u l-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Anke jekk dan huwa strument pan-Ewropew, il-promozzjoni tal-integrazzjoni u tal-iżvilupp 
tar-reġjuni kollha tal-Ewropa hija importanti, skont il-miri ta’ UE 2020.

Emenda 113
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u 
bi prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni. Dawn il-kollegamenti 
li jżidu t-tkabbir għandhom jipprovdu 
aċċess aħjar għas-suq intern u bħala 

(2) L-istabbiliment tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa għandu l-għan li 
tingħata spinta lill-investimenti fil-qasam 
tan-networks trans-Ewropej u li tiżdied,
permezz tal-mobbiltà sostenibbli tan-nies
u interkonnessjoni adegwata ta’ dawn ir-
reġjuni kollha, il-koeżjoni soċjali fl-
Ewropa. F’din il-perspettiva, u sabiex 
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riżultat, jikkontribwixxu għal ekonomija 
tas-suq aktar kompetittiva skont l-objettivi 
u l-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020.

titjieb l-effettività tal-azzjoni tal-UE u l-
iskjerament xieraq ta’ fondi disponibbli, 
is-CEF għandha tippermetti l-
isfruttament bl-aħjar mod tas-sinerġiji 
bejn is-setturi tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni, sabiex jitnaqqas l-
impatt ambjentali tagħhom u titjieb kemm 
jista’ jkun l-effettività tagħhom.

Or. fr

Emenda 114
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni. 
Dawn il-kollegamenti li jżidu t-tkabbir
għandhom jipprovdu aċċess aħjar għas-suq 
intern u bħala riżultat, jikkontribwixxu 
għal ekonomija tas-suq aktar kompetittiva 
skont l-objettivi u l-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(2) Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni. 
Dawn il-kollegamenti mtejba għandhom 
jipprovdu aċċess aħjar għas-suq intern u 
bħala riżultat, jikkontribwixxu għal 
ekonomija tas-suq aktar kompetittiva skont 
l-objettivi u l-miri tal-Istrateġija Ewropa 
2020.

Or. en

Emenda 115
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-

(2) Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-



AM\912704MT.doc 9/143 PE496.337v01-00

MT

Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni. 
Dawn il-kollegamenti li jżidu t-tkabbir 
għandhom jipprovdu aċċess aħjar għas-suq 
intern u bħala riżultat, jikkontribwixxu 
għal ekonomija tas-suq aktar kompetittiva 
skont l-objettivi u l-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni. 
Dawn il-kollegamenti li jżidu t-tkabbir 
għandhom jipprovdu aċċess aħjar għas-suq 
intern, jiffaċilitaw l-interazzjonijiet 
transkonfinali u bħala riżultat, 
jikkontribwixxu għal ekonomija tas-suq 
aktar kompetittiva skont l-objettivi u l-miri 
tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 116
Franck Proust

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-mekkaniżmu għall-
interkonnessjoni fl-Ewropa jirrifletti s-
setturi industrijali ta’ prijorità għall-
Ewropa. Dan sar għodda indispensabbli li 
tagħti bidu għal politika industrijali
Ewropea, sors ta’ tkabbir sostenibbli.

Or. fr

Emenda 117
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu l-għan li jżid il-pass tal-
investimenti fil-qasam tan-netwerks trans-
Ewropej u jingrana finanzjament kemm 
mis-settur pubbliku u kemm minn dak 

imħassar
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privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjonijiet obsoleti bħall-premessa ta’ qabel qed jipprovdu aħjar l-għanijiet tas-
CEF.

Emenda 118
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu l-għan li jżid il-pass tal-
investimenti fil-qasam tan-netwerks trans-
Ewropej u jingrana finanzjament kemm 
mis-settur pubbliku u kemm minn dak 
privat.

imħassar

Or. fr

Emenda 119
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu l-għan li jżid il-pass tal-
investimenti fil-qasam tan-netwerks trans-
Ewropej u jingrana finanzjament kemm 
mis-settur pubbliku u kemm minn dak 
privat.

(3) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu l-għan li jżid iċ-ċertezza 
legali, u li jżid il-pass tal-investimenti fil-
qasam tan-netwerks trans-Ewropej u 
jingrana finanzjament kemm mis-settur 
pubbliku u kemm minn dak privat.

Or. en
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Emenda 120
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu l-għan li jżid il-pass tal-
investimenti fil-qasam tan-netwerks trans-
Ewropej u jingrana finanzjament kemm 
mis-settur pubbliku u kemm minn dak 
privat.

(3) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu l-għan li jżid il-pass tal-
investimenti fil-qasam tan-netwerks trans-
Ewropej, jimmultiplika s-sinerġiji 
tagħhom u jingrana finanzjament kemm 
mis-settur pubbliku u kemm minn dak 
privat.

Or. en

Emenda 121
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fis-setturi tal-enerġija u tat-trasport, 
il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ma 
għandhiex tikkontribwixxi biss sabiex 
jintlaħqu l-objettivi attwali ta’ tnaqqis ta’ 
20 % fl-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
ta’ serra, titjib ta’ 20 % fl-effiċjenza tal-
enerġija u sehem ta’ 20 % ta’ enerġija 
minn prodotti rinnovabbli, iżda din 
għandha tibni l-pedament ukoll għal 
qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija 
għall-perjodu ta’ wara l-2020, meta ser 
ikunu kruċjali aktar żviluppi dwar l-
enerġija rinnovabbli u t-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet relatati mal-klima.

Or. sv
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Emenda 122
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f’kull programm 
ta’ nfiq tal-Unjoni u li tiddedika talanqas
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tal-tibdil fil-
klima u l-addattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
ta’ interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri.

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f’kull programm 
ta’ nfiq tal-Unjoni u li tiddedika tal-anqas
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-addattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
ta’ interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri, mingħajr ma jiżdied l-
iżolament ta’ ċerti reġjuni Ewropej, 
bħalma huma r-reġjuni l-aktar imbiegħda 
u l-gżejjer.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Miżuri u azzjonijiet biex jippromwovu soċjetà u ekonomija b’livell ta’ karbonju baxx ma 
għandhomx ikunu kawża għal żieda fl-iżolament tar-reġjuni li diġà huma mbiegħda mis-suq 
intern.

Emenda 123
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f’kull 
programm ta’ nfiq tal-Unjoni u li 
tiddedika talanqas 20 % tal-baġit tal-
Unjoni għal objettivi marbutin mal-klima. 
Huwa importanti li jiġi żgurat li l-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, kif ukoll il-prevenzjoni 
tar-riskji u l-amministrazzjoni tagħhom 
jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, it-tfassil 
u l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ 
interess komuni. L-investimenti fl-
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri.

(5) Il-kunsiderazzjoni tal-impatt ġenerali
tal-politiki Ewropej dwar l-ambjent hija 
prijorità, u l-Unjoni hija impenjata biex
tiddedika mill-inqas 20 % tal-baġit tal-
Unjoni għal objettivi marbutin mal-klima. 
Huwa importanti li jiġi żgurat li l-impatti
fuq l-ambjent jiġu evalwati bis-sħiħ u li l-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew ’il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
ta’ interess komuni. L-investimenti fl-
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa ’l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà li jirrispettaw l-
ambjent kollu kemm hu u soċjalment
sostenibbli.

Or. fr

Emenda 124
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f’kull programm 
ta’ nfiq tal-Unjoni u li tiddedika talanqas 
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tal-tibdil fil-
klima u l-addattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
ta’ interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f’kull programm 
ta’ nfiq tal-Unjoni u li tiddedika tal-anqas 
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Il-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-addattament għalih, kif 
ukoll il-prevenzjoni tar-riskji u l-
amministrazzjoni tagħhom għandhom 
jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, it-tfassil 
u l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ 
interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 



PE496.337v01-00 14/143 AM\912704MT.doc

MT

lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri.

lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri.

Or. sv

Emenda 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li
ddaħħal it-tibdil fil-klima f’kull programm 
ta’ nfiq tal-Unjoni u li tiddedika talanqas 
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tal-tibdil fil-
klima u l-addattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
ta’ interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri.

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f’kull programm 
ta’ nfiq tal-Unjoni u li tiddedika talanqas 
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tal-tibdil fil-
klima u l-addattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
ta’ interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-ftehimiet u l-
istandards internazzjonali applikabbli fis-
suq intern jiġu applikati b’mod ekwu 
għall-Istati Membri, mingħajr ma 
jinħolqu distorsjonijiet ta’ kompetizzjoni, 
sabiex jiġi żgurat is-suċċess tal-impriżi 
Ewropej f’livell ta’ kompetizzjoni globali.

Or. en

Emenda 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f’kull programm 
ta’ nfiq tal-Unjoni u li tiddedika talanqas 
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tal-tibdil fil-
klima u l-addattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
ta’ interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri.

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f’kull programm 
ta’ nfiq tal-Unjoni u li tiddedika talanqas 
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tal-tibdil fil-
klima u l-addattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
ta’ interess komuni u li għalhekk tingħata 
prijorità lill-investimenti ta’ 
interkonnessjonijiet tal-elettriku. L-
investimenti infrastrutturali koperti minn 
dan ir-Regolament għandhom 
jikkontribwixxu biex titmexxa 'l quddiem 
it-tranżizzjoni lejn ekonomija u soċjetà 
b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u 
li tiflaħ għall-klima u d-diżastri u jiġi 
minimizzat l-appoġġ għal proġetti fit-tul 
b’livell għoli ta’ emissjonijiet ta’ karbonju 
li jagħlqu l-karburanti fossili fis-sistema 
tal-enerġija tagħna għal ħafna deċennji u 
li jqiegħdu f’periklu l-miri tal-klima tal-
UE għall-2020 u l-2050.

Or. en

Emenda 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-28 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport –  Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 

(7) Fit-28 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
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fl-użu tar-riżorsi ". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi 
‘netwerk ewlieni’ multimodali tat-TEN-T 
mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun 
qed jaħdem b’mod sħiħ sal-2030. Il-White 
Paper għandha l-għan ukoll li ttejjeb kemm 
jista' jkun il-prestazzjoni ta’ ktajjen 
loġistiċi multimodali, billi wkoll tagħmel 
użu ikbar minn mezzi li huma aktar 
effiċjenti mil-lat ta’ enerġija. Għalhekk, 
qiegħda tistabbilixxi dawn il-miri rilevanti 
għall-politika tat-TEN-T: 30 % tal-ġarr ta’ 
merkanzija fit-toroq fuq distanza li taqbeż 
it-300 km għandu jaqleb għal mezzi oħra 
tat-trasport sal-2030, u aktar minn 50 % 
sal-2050; it-tul tan-netwerk eżistenti tal-
linji ta’ ferroviji b’veloċità qawwija 
għandu jiżdied bi tliet darbiet sal-2030, u 
sal-2050 il-maġġoranza tal-passiġġieri li 
jivjaġġaw fuq distanza medja għandhom 
jużaw il-ferrovija; sal-2050, kull ajruport 
b’netwerk ewlieni għandu jkun ikkollegat 
man-netwerk tal-ferroviji; kull port tat-
tbaħħir ma’ netwerks ta’ ferroviji li jġorru 
l-merkanzija, u fejn hu possibbli mas-
sistema ta’ passaġġi tal-ilma ’l ġewwa fuq 
l-art.

fl-użu tar-riżorsi". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi 
‘netwerk ċentrali’ multimodali tat-TEN-T 
mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun 
qed jaħdem b’mod sħiħ sal-2030. Il-White 
Paper għandha l-għan ukoll li ttejjeb kemm 
jista' jkun il-prestazzjoni ta’ ktajjen 
loġistiċi multimodali, billi wkoll tagħmel 
użu ikbar minn mezzi li huma aktar 
effiċjenti mil-lat ta’ enerġija. Għalhekk, 
qiegħda tistabbilixxi dawn il-miri rilevanti 
għall-politika tat-TEN-T: 30 % tal-ġarr ta’ 
merkanzija fit-toroq fuq distanza li taqbeż 
it-300 km għandu jaqleb għal mezzi oħra 
tat-trasport sal-2030, u aktar minn 50 % 
sal-2050; it-tul tan-netwerk eżistenti tal-
linji ta’ ferroviji b’veloċità qawwija 
għandu jiżdied bi tliet darbiet sal-2030, u 
sal-2050 il-maġġoranza tal-passiġġieri li 
jivvjaġġaw fuq distanza medja għandhom 
jużaw il-ferrovija; sal-2050, kull ajruport 
b’netwerk ewlieni għandu jkun ikkollegat 
man-netwerk tal-ferroviji; kull port tat-
tbaħħir ma’ netwerks ta’ ferroviji li jġorru 
l-merkanzija, u fejn hu possibbli mas-
sistema ta’ passaġġi tal-ilma ’l ġewwa fuq 
l-art.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni korretta fl-Ispanjol hija “netwerk ċentrali”, u mhux “netwerk ewlieni”. Din l-
emenda għandha tapplika għat-test kollu.

Emenda 128
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 7



AM\912704MT.doc 17/143 PE496.337v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-28 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi ". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi 
‘netwerk ewlieni’ multimodali tat-TEN-T 
mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun 
qed jaħdem b’mod sħiħ sal-2030. Il-White 
Paper għandha l-għan ukoll li ttejjeb kemm 
jista' jkun il-prestazzjoni ta’ ktajjen 
loġistiċi multimodali, billi wkoll tagħmel 
użu ikbar minn mezzi li huma aktar 
effiċjenti mil-lat ta’ enerġija. Għalhekk, 
qiegħda tistabbilixxi dawn il-miri rilevanti 
għall-politika tat-TEN-T: 30 % tal-ġarr ta’ 
merkanzija fit-toroq fuq distanza li taqbeż 
it-300 km għandu jaqleb għal mezzi oħra 
tat-trasport sal-2030, u aktar minn 50 % 
sal-2050; it-tul tan-netwerk eżistenti tal-
linji ta’ ferroviji b’veloċità qawwija 
għandu jiżdied bi tliet darbiet sal-2030, u 
sal-2050 il-maġġoranza tal-passiġġieri li 
jivjaġġaw fuq distanza medja għandhom 
jużaw il-ferrovija; sal-2050, kull ajruport 
b’netwerk ewlieni għandu jkun ikkollegat 
man-netwerk tal-ferroviji; kull port tat-
tbaħħir ma’ netwerks ta’ ferroviji li jġorru 
l-merkanzija, u fejn hu possibbli mas-
sistema ta’ passaġġi tal-ilma ’l ġewwa fuq 
l-art.

(7) Fit-28 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi ". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi 
‘netwerk ewlieni’ multimodali tat-TEN-T 
mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun 
qed jaħdem b’mod sħiħ sal-2030. Il-White 
Paper għandha l-għan ukoll li tiżviluppa 
b’mod uniformi żona Ewropea tat-
trasport, li ttejjeb kemm jista' jkun il-
prestazzjoni ta’ ktajjen loġistiċi 
multimodali, billi wkoll tagħmel użu ikbar 
minn mezzi li huma aktar effiċjenti mil-lat 
ta’ enerġija. Għalhekk, qiegħda 
tistabbilixxi dawn il-miri rilevanti għall-
politika tat-TEN-T: 30 % tal-ġarr ta’ 
merkanzija fit-toroq fuq distanza li taqbeż 
it-300 km għandu jaqleb għal mezzi oħra 
tat-trasport sal-2030, u aktar minn 50 % 
sal-2050; it-tul tan-netwerk eżistenti tal-
linji ta’ ferroviji b’veloċità qawwija 
għandu jiżdied bi tliet darbiet sal-2030, u 
sal-2050 il-maġġoranza tal-passiġġieri li 
jivjaġġaw fuq distanza medja għandhom 
jużaw il-ferrovija; sal-2050, kull ajruport 
b’netwerk ewlieni għandu jkun ikkollegat 
man-netwerk tal-ferroviji; kull port tat-
tbaħħir ma’ netwerks ta’ ferroviji li jġorru 
l-merkanzija, u mas-sistema ta’ passaġġi 
tal-ilma ’l ġewwa fuq l-art.

Or. ro

Emenda 129
Sabine Wils
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-28 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li 
tistabbilixxi ‘netwerk ewlieni’ multimodali 
tat-TEN-T mifrux mal-Unjoni kollha 
kemm hi li jkun qed jaħdem b’mod sħiħ 
sal-2030. Il-White Paper għandha l-għan 
ukoll li ttejjeb kemm jista' jkun il-
prestazzjoni ta’ ktajjen loġistiċi 
multimodali, billi wkoll tagħmel użu ikbar 
minn mezzi li huma aktar effiċjenti mil-lat 
ta’ enerġija. Għalhekk, qiegħda 
tistabbilixxi dawn il-miri rilevanti għall-
politika tat-TEN-T: 30 % tal-ġarr ta’ 
merkanzija fit-toroq fuq distanza li taqbeż 
it-300 km għandu jaqleb għal mezzi oħra 
tat-trasport sal-2030, u aktar minn 50 % 
sal-2050; it-tul tan-netwerk eżistenti tal-
linji ta’ ferroviji b’veloċità qawwija 
għandu jiżdied bi tliet darbiet sal-2030, u 
sal-2050 il-maġġoranza tal-passiġġieri li 
jivjaġġaw fuq distanza medja għandhom 
jużaw il-ferrovija; sal-2050, kull ajruport 
b’netwerk ewlieni għandu jkun ikkollegat 
man-netwerk tal-ferroviji; kull port tat-
tbaħħir ma’ netwerks ta’ ferroviji li jġorru 
l-merkanzija, u fejn hu possibbli mas-
sistema ta’ passaġġi tal-ilma ’l ġewwa fuq 
l-art.

(7) Fit-28 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi". Waqt li l-White Paper 
għandha l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % 
l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990, fir-riżoluzzjoni 
tiegħu l-Parlament Ewropew jitlob li 
jitfasslu regoli legali sabiex sal-2020 
jintlaħaq tnaqqis ta’ 20 % fl-emissjonijiet 
ta’ CO2 u GHG oħra mit-trasport. Għal 
dak li jirrigwarda l-infrastruttura, l-għan 
tal-White Paper huwa li tistabbilixxi 
‘netwerk’ ewlieni TEN-T multimodali 
kompletament funzjonali u mifrux mal-
Ewropa kollha sal-2030 u l-Parlament 
Ewropew iħeġġeġ lill-Istati Membri 
sabiex jimpenjaw ruħhom biex jeliminaw 
il-konġestjonijiet magħrufa ewlenin sal-
2020 f’kull mod tat-trasport billi 
jippreżentaw pjan ta’ finanzjament 
approvat sal-2015. L-għan tal-White 
Paper huwa wkoll l-ottimizzazzjoni tal-
prestazzjoni tal-katini loġistiċi 
multimodali, inkluż bl-użu ikbar ta’ modi 
iżjed effiċjenti mil-lat enerġetiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżoluzzjoni tal-PE dwar il-White Paper kif adottata fil-15 ta’ Diċembru 2011 ipproponiet 



AM\912704MT.doc 19/143 PE496.337v01-00

MT

għanijiet u skadenzi iżjed stretti sabiex tiżgura l-implimentazzjoni bl-iżjed mod effettiv tal-
istess White Paper. Il-prijorità rilevanti tal-White Paper biss għandha titfakkar billi r-
regolament TEN-T u r-regolament CEF qegħdin jistabbilixxu l-għanijiet ewlenin fi proċedura 
leġiżlattiva ċara.

Emenda 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-28 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi ". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi 
‘netwerk ewlieni’ multimodali tat-TEN-T 
mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun 
qed jaħdem b’mod sħiħ sal-2030. Il-White 
Paper għandha l-għan ukoll li ttejjeb kemm 
jista' jkun il-prestazzjoni ta’ ktajjen 
loġistiċi multimodali, billi wkoll tagħmel 
użu ikbar minn mezzi li huma aktar 
effiċjenti mil-lat ta’ enerġija. Għalhekk, 
qiegħda tistabbilixxi dawn il-miri rilevanti 
għall-politika tat-TEN-T: 30 % tal-ġarr ta’ 
merkanzija fit-toroq fuq distanza li taqbeż 
it-300 km għandu jaqleb għal mezzi oħra 
tat-trasport sal-2030, u aktar minn 50 % 
sal-2050; it-tul tan-netwerk eżistenti tal-
linji ta’ ferroviji b’veloċità qawwija 
għandu jiżdied bi tliet darbiet sal-2030, u 
sal-2050 il-maġġoranza tal-passiġġieri li 
jivjaġġaw fuq distanza medja għandhom 
jużaw il-ferrovija; sal-2050, kull ajruport 
b’netwerk ewlieni għandu jkun ikkollegat 
man-netwerk tal-ferroviji; kull port tat-
tbaħħir ma’ netwerks ta’ ferroviji li jġorru 

(7) Fit-28 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi ". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi 
‘netwerk ewlieni’ multimodali tat-TEN-T 
mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun 
qed jaħdem b’mod sħiħ u interoperabbli
sal-2030. L-interoperabilità tal-ferrovija 
tista’ tittejjeb permezz ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi li jtejbu l-kompatibilità bejn is-
sistemi involuti bħal tagħmir abbord u 
linji tal-ferrovija multi-gauge. Il-White 
Paper għandha l-għan ukoll li ttejjeb kemm 
jista' jkun il-prestazzjoni ta’ ktajjen 
loġistiċi multimodali, billi wkoll tagħmel 
użu ikbar minn mezzi li huma aktar 
effiċjenti mil-lat ta’ enerġija. Għalhekk, 
qiegħda tistabbilixxi dawn il-miri rilevanti 
għall-politika tat-TEN-T: 30 % tal-ġarr ta’ 
merkanzija fit-toroq fuq distanza li taqbeż 
it-300 km għandu jaqleb għal mezzi oħra 
tat-trasport sal-2030, u aktar minn 50 % 
sal-2050; it-tul tan-netwerk eżistenti tal-
linji ta’ ferroviji b’veloċità qawwija 
għandu jiżdied bi tliet darbiet sal-2030, u 
sal-2050 il-maġġoranza tal-passiġġieri li 
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l-merkanzija, u fejn hu possibbli mas-
sistema ta’ passaġġi tal-ilma ’l ġewwa fuq 
l-art.

jivjaġġaw fuq distanza medja għandhom 
jużaw il-ferrovija; sal-2050, kull ajruport 
b’netwerk ewlieni għandu jkun ikkollegat 
man-netwerk tal-ferroviji; kull port tat-
tbaħħir ma’ netwerks ta’ ferroviji li jġorru 
l-merkanzija, u fejn hu possibbli mas-
sistema ta’ passaġġi tal-ilma ’l ġewwa fuq 
l-art.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-interoperabbiltà hija element essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, 
speċjalement fis-settur tal-ferrovija. Dan għandu jkun mifhum b’mod wiesa’, sabiex ikunu 
jistgħu jiġu implimentati soluzzjonijiet li jiswew anqas.

Emenda 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Unjoni għandu jkollha l-għan li 
timminimizza u tinternalizza l-ispejjeż 
esterni kollha u tapplika l-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’ inkluż fl-Artikolu 
191 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 132
Michael Gahler

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex tiġi appoġġjata l-bidla fit-
traffiku lejn it-trasport ferrovjarju huwa 
meħtieġ b’mod urġenti titjib tal-
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aċċettazzjoni taċ-ċittadini milquta mill-
istorbju tat-trasport ferrovjajru, kif ukoll 
tnaqqis tat-tniġġis mill-ħsejjes, 
partikolarment fil-kurituri ferrovjarji 
għat-trasport tal-merkanzija.

Or. de

Emenda 133
Philip Bradbourn

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Parlament Ewropew fir-Reżoluzzjoni 
tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2010 dwar futur 
sostenibbli għat-trasport saħaq li politika 
effiċjenti tat-trasport tirrikjedi qafas 
finanzjarju li jkun addattat għall-isfidi li 
jinħolqu u li, għal dan il-għan, ir-riżorsi 
attwali għat-trasport u l-mobbiltà 
għandhom jiżdiedu; barra minn hekk huwa 
qies meħtieġ ukoll il-ħolqien ta’ faċilità li 
tikkoordina l-użu ta’ sorsi differenti ta’ 
finanzjament għat-trasport, fondi 
disponibbli taħt il-politika ta’ koeżjoni, 
sħubija bejn is-settur pubbliku u dak 
privat ("PPPs" - sħubijiet pubbliċi-
privati) jew strumenti finanzjarji oħra 
bħalma huma l-garanziji.

(8) Il-Parlament Ewropew fir-Reżoluzzjoni 
tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2010 dwar futur 
sostenibbli għat-trasport saħaq li politika 
effiċjenti tat-trasport tirrikjedi qafas 
finanzjarju li jkun addattat għall-isfidi li 
jinħolqu; barra minn hekk huwa qies 
meħtieġ ukoll il-ħolqien ta’ faċilità li 
tikkoordina u ttejjeb għall-aqwa livell l-
użu ta’ sorsi differenti ta’ finanzjament 
għat-trasport u tal-mezzi u l-mekkaniżmi 
finanzjarji kollha disponibbli fil-livell tal-
UE.

Or. en

Emenda 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-qafas finanzjarju pluriennali
preċedenti (2007-2013) wera li baġit 
limitat għat-TEN-T jipprevjeni l-avvanz 
tal-aktar proġetti sostanzjali, b’mod
partikolari proġetti transkonfinali. Qafas 
baġitarju Ewropew xieraq għat-TEN-T
għandu jiżgura mhux biss attrazzjoni
aktar b’saħħitha ta’ investimenti privati, 
iżda wkoll rieda politika nazzjonali akbar
dwar proġetti Ewropej, u għalhekk
kooperazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri
kkonċernati minn proġett transkonfinali. 
L-Unjoni Ewropea għandha ssaħħaħ l-
ambizzjonijiet tagħha fir-rigward ta’ 
proġetti infrastrutturali kbar Ewropej, li l-
kumplessità u s-severità tax-xogħlijiet
tagħhom jeħtieġu żieda fil-baġit rivedut
allokat għalihom, u adattament tar-
regolament baġitarju li jikkonċernahom. 
Dan sabiex il-linji gwida ġodda tat-TEN-T 
jingħataw il-mezzi baġitarji u regolatorji 
meħtieġa sabiex dan jitlesta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-qafas finanzjarju pluriennali preċedenti, jeħtieġ li jiġu enfasizzati r-riżultati 
diżappuntanti minħabba baġit limitat u qafas regolatorju li mhuwiex adattat. Il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa hija stabbilita sew biex tiżgura qafas regolatorju u baġitarju  adegwat 
għat-tlestija tat-TEN-T.

Emenda 135
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Abbażi tal-objettivi stabbiliti fil-White 
Paper, il-linji gwida tat-TEN-T kif 
stabbiliti fir-Regolament (UE) 

(10) Abbażi tal-objettivi stabbiliti fil-White 
Paper, il-linji gwida tat-TEN-T kif 
stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 
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Nru XXX/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta’…jidentifikaw l-
infrastruttura tan-netwerk trans-Ewropew 
tat-trasport, jispeċifikaw l-objettivi li 
għandhom jiġu milħuqa minnu u jipprovdu
għal miżuri biex jiġu implimentati. Il-Linji 
Gwida jipprevedu b’mod partikolari t-
tlestija tan-netwerk ewlieni sal-2030.

XXX/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’…  jidentifikaw l-infrastruttura 
tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, 
jispeċifikaw l-objettivi li għandhom jiġu 
milħuqa minnu u jipprovdu għal miżuri 
biex jiġu implimentati. Il-Linji Gwida 
jipprevedu b’mod partikolari t-tlestija tan-
netwerk ewlieni sal-2030 permezz tal-
ħolqien ta’ infrastruttura ġdida kif ukoll 
permezz tar-riabilitazzjoni u l-
aġġornament tal-infrastruttura eżistenti.

Or. en

Emenda 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Abbażi tal-objettivi stabbiliti fil-White 
Paper, il-linji gwida tat-TEN-T kif 
stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’…  jidentifikaw l-infrastruttura 
tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, 
jispeċifikaw l-objettivi li għandhom jiġu 
milħuqa minnu u jipprovdu għal miżuri 
biex jiġu implimentati. Il-Linji Gwida 
jipprevedu b’mod partikolari t-tlestija tan-
netwerk ewlieni sal-2030.

(10) Abbażi tal-objettivi stabbiliti fil-White 
Paper, il-linji gwida tat-TEN-T kif 
stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’…  jidentifikaw l-infrastruttura 
tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, 
jispeċifikaw l-objettivi li għandhom jiġu 
milħuqa minnu u jipprovdu għal miżuri 
biex jiġu implimentati. Il-Linji Gwida 
jipprevedu b’mod partikolari t-tlestija tan-
netwerk ewlieni sal-2030 permezz tal-
ħolqien ta’ infrastrutturi ġodda kif ukoll 
permezz tat-tiġdid u l-aġġornament tal-
infrastrutturi eżistenti.

Or. en

Emenda 137
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Abbażi ta’ analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal 
EUR 500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T 
kollu kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T. Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli 
fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta’ 
konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-
ogħla valur miżjud Ewropew biex 
jintlaħaq l-impatt mixtieq. Għalhekk l-
appoġġ għandu jkun iffukat fuq in-
netwerk ewlieni (b’mod partikolari, il-
kurituri tan-netwerk ewlieni) u fuq 
proġetti ta’ interess komuni fil-qasam tas-
sistemi ta’ ġestjoni tat-traffiku (b’mod 
partikolari s-sistemi ta’ ġestjoni tat-
traffiku tal-ajru li jirrizultaw minn 
SESAR li jeħtieġu riżorsi baġitarji tal-
Unjoni ta’ madwar EUR 3 biljun).

(11) Abbażi ta’ analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal EUR 
500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T kollu 
kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan l-istadju mhuwiex meħtieġ li wieħed jidħol f’daqshekk dettall.

Emenda 138
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Abbażi ta’ analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal 
EUR 500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T 
kollu kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 

(11) Abbażi ta’ analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal 
EUR 500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T 
kollu kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
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minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T. Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli 
fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta’ 
konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-
ogħla valur miżjud Ewropew biex jintlaħaq 
l-impatt mixtieq. Għalhekk l-appoġġ 
għandu jkun iffukat fuq in-netwerk ewlieni 
(b’mod partikolari, il-kurituri tan-netwerk 
ewlieni) u fuq proġetti ta’ interess komuni 
fil-qasam tas-sistemi ta’ ġestjoni tat-
traffiku (b’mod partikolari s-sistemi ta’ 
ġestjoni tat-traffiku tal-ajru li jirrizultaw 
minn SESAR li jeħtieġu riżorsi baġitarji 
tal-Unjoni ta’ madwar EUR 3 biljun).

minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T. Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli 
fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta’ 
konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-
ogħla valur miżjud Ewropew biex jintlaħaq 
l-impatt mixtieq. Għalhekk l-appoġġ 
għandu jkun iffukat fuq in-netwerk ewlieni 
(b’mod partikolari, il-kurituri tan-netwerk 
ewlieni), mingħajr ma jkun eskluż l-
appoġġ għan-netwerk komprensiv, u fuq 
proġetti ta’ interess komuni fil-qasam tas-
sistemi ta’ ġestjoni tat-traffiku (b’mod 
partikolari s-sistemi ta’ ġestjoni tat-traffiku 
tal-ajru li jirrizultaw minn SESAR li 
jeħtieġu riżorsi baġitarji tal-Unjoni ta’ 
madwar EUR 3 biljun).

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ tas-CEF għandu jkun iffukat fuq in-netwerk ewlieni, imma ma għandux jeskludi 
kompletament l-appoġġ għan-netwerk komprensiv fil-każijiet fejn proġetti jipprovdu valur 
Ewropew miżjud, b’mod partikolari f’żoni bħar-reġjuni l-aktar imbiegħda, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 349 u 355 TFUE, li huma koperti min-netwerk komprensiv, għall-
prevenzjoni ta’ kwalunkwe żieda fl-iżolament tagħhom.

Emenda 139
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Abbażi ta’ analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal EUR 
500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T kollu 
kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T. Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli 
fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta’ 

(11) Abbażi ta’ analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal EUR 
500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T kollu 
kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T. Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli 
fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta’ 
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konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-
ogħla valur miżjud Ewropew biex jintlaħaq 
l-impatt mixtieq. Għalhekk l-appoġġ 
għandu jkun iffukat fuq in-netwerk ewlieni 
(b’mod partikolari, il-kurituri tan-netwerk 
ewlieni) u fuq proġetti ta’ interess komuni 
fil-qasam tas-sistemi ta’ ġestjoni tat-
traffiku (b’mod partikolari s-sistemi ta’ 
ġestjoni tat-traffiku tal-ajru li jirrizultaw 
minn SESAR li jeħtieġu riżorsi baġitarji 
tal-Unjoni ta’ madwar EUR 3 biljun).

konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-
ogħla valur miżjud Ewropew biex jintlaħaq 
l-impatt mixtieq. Għalhekk l-appoġġ 
għandu jkun iffukat fuq in-netwerk ewlieni 
(b’mod partikolari, il-kurituri tan-netwerk 
ewlieni) u fuq proġetti ta’ interess komuni 
bħal fulkri tat-trasport multimodali u fil-
qasam tas-sistemi u tal-ġestjoni tat-traffiku 
(b’mod partikolari s-sistemi ta’ ġestjoni tat-
traffiku tal-ajru li jirrizultaw minn SESAR 
li jeħtieġu riżorsi baġitarji tal-Unjoni ta’ 
madwar EUR 3 biljun).

Or. en

Emenda 140
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fil-komunikazzjoni tagħha ‘Ir-
reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni 
Ewropea: lejn sħubija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv’, tal-
20 ta’ Ġunju 2012, il-Kummissjoni 
tenfasizza l-karatteristiċi speċifiċi tar-
reġjuni l-aktar imbiegħda, kif rikonoxxut 
fl-Artikoli 349 u 355 tat-TFUE, u tqis l-
inklużjoni tagħhom fi proġetti rilevanti 
speċifiċi ta’ interess komuni fl-oqsma tat-
trasport, it-telekomunikazzjoni u l-
enerġija, biex tassisti l-integrazzjoni 
tagħhom fis-suq intern u tippromwovi l-
iżvilupp ekonomiku tagħhom. Għal dan 
il-għan, huma għandhom jirċievu appoġġ 
mill-Kummissjoni fil-preparazzjoni ta’ 
portafoll ta’ proġetti speċifiċi.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-karatteristiċi naturali tagħhom u l-iżolament minn reġjuni oħra Ewropej, ir-
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reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom, skont l-Artikoli 349 u 355 tat-TFUE, jibbenefikaw minn 
dan l-istrument finanzjarju sabiex itejbu l-integrazzjoni tagħhom, aktar milli jkompli jżid mal-
iżolament tagħhom mis-suq intern.

Emenda 141
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex toħloq valur miżjud 
Ewropew, l-Unjoni għandha tiffoka l-
isforzi tagħha u tikkonċentra r-riżorsi 
tagħha fuq taqsimiet transkonfinali li 
ilhom abbandunati jew li nqatgħu minn 
żmien it-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija. 
Għandha tingħata prijorità lill-
aġġornament u lir-riabilitazzjoni tal-
infrastrutturi eżistenti.

Or. en

Emenda 142
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
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(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, 
b’osservanza tal-allokazzjonijiet 
nazzjonali għall-proġetti mniżżla fl-
Anness ta’ dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazzjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 143
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali 

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newterk ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.
Finanzjament addizzjonali għandu jkun
ipprovdut mill-Fond ta’ Koeżjoni, li jiġi 
miżjud mal-allokazzjoni tal-Istati Membri 
minn dak il-Fond, u l-Kummissjoni  
għandha tappoġġja Stati Membri eliġibbli 
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taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.. għall-Fond ta’ Koeżjoni biex jiġu 
żviluppati sensiela adegwata ta’ proġetti 
ħalli tingħata l-aqwa prijorità possibbli 
għall-allokazzjonijiet nazjonali taħt il-Fond 
ta’ Koeżjoni.

Or. lv

Emenda 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali 
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport jew 
relatati ma’ prijoritajiet orizzontali fl-
Istati Membri eliġibbli għall-Fond ta’ 
Koeżjoni taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa. F’fażi tal-bidu, l-għażla ta' 
proġetti eliġibbli għal finanzjament 
għandha tirrispetta l-allokazzjonijiet 
nazzjonali skont il-Fond ta' Koeżjoni. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti, b’mod partikolari permezz tat-
tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi kkonċernati 
u billi jiġu organizzati sejħiet addizzjonali 
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għal proposti.

Or. en

Emenda 145
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali 
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni..

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni, li ta’ spiss jirriżulta f’użu 
ineffiċjenti ta’ fondi Ewropej. Għalhekk, 
sabiex ikun hemm titjib fit-tlestija tal-
proġetti tat-trasport, b'mod partikolari 
dawk transkonfinali b'valur miżjud għoli 
għall-Unjoni, parti mill-allokazzjoni tal-
Fond ta’ Koeżjoni (EUR 10 biljun) 
għandha tiġi trasferita għall-finanzjament 
ta' proġetti tat-trasport fuq in-newterk
ewlieni tat-trasport fl-Istati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni taħt il-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġja Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali 
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

Or. nl

Emenda 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazzjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-ebda distorsjoni tal-
allokazzjonijiet nazzjonali ma tkun 
possibbli. Fl-istess ħin il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi l-koordinazzjoni u l-
għajnuna meħtieġa lill-Istati Membri 
eliġibbli sabiex telimina l-ostakli 
amministrattivi u burokratiċi u tiżgura 
proċess ta’ għażla trasparenti tal-proġetti.

Or. en

Emenda 147
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport u tal-enerġija li għandhom 
valur miżjud għoli għall-Unjoni. Għalhekk, 
sabiex ikun hemm titjib fit-tlestija ta’ dawn 
il-proġetti, b'mod partikolari dawk 
transkonfinali b'valur miżjud għoli għall-
Unjoni, l-allokazzjoni tal-Fond ta’ 
Koeżjoni (EUR 10 biljun)  għandha 
titqassam kemm lill-proġetti tat-trasport
kif ukoll lil dawk tal-enerġija fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazzjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 148
Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
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b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport (u 
b’mod partikolari l-kurituri tan-netwerk 
ewlieni) fl-Istati Membri eliġibbli għall-
Fond ta’ Koeżjoni taħt il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa. L-allokazzjoni tal-
Fond ta' Koeżjoni ta' lil kull Stat Membru 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
għandha tirrispetta l-pakketti nazzjonali, 
iżda wara r-reviżjoni ta' nofs il-perjodu, 
il-finanzjament mhux impenjat mill-Istat 
Membru kkonċernat għandu jsir 
disponibbli għall-Istati Membri kollha li 
huma eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazzjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat progress reali bl-iżvilupp ta’ netwerk ewlieni, u b’mod partikolari l-kurituri 
tan-netwerk ewlieni, għandu jinżamm ċertu livell ta' kompetizzjoni bejn l-Istati Membri anki 
fir-rigward tal-allokazzjoni tal-EUR 10 biljun mill-Fond ta’ Koeżjoni. Sa mill-bidu, l-
allokazzjonijiet b’mod espliċitu għandhom jaqblu mal-allokazzjonijiet nazzjonali taħt il-Fond 
ta’ Koeżjoni. Minkejja dan, wara r-reviżjoni ta’ nofs il-perjodu, ir-riżorsi li ma jkunux ġew 
impenjati għandhom isiru disponibbli għall-Istati Membri kollha tal-koeżjoni.

Emenda 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju (13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
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attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
b’osservanza tal-allokazzjonijiet 
nazzjonali għall-proġetti mniżżla fl-
Anness ta’ dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazzjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 150
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Komunikazzjoni dwar “Prijoritajiet 
tal-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u 
wara – Pjan dettaljat għal netwerk integrat 
tal-enerġija", il-Kummissjoni identifikat il-
kurituri ta’ prijorità li huma meħtieġa 
sabiex l-Unjoni tilħaq il-miri ambizjużi li 
għandha dwar l-enerġija u l-klima sal-2020 
li tlesti s-suq intern tal-enerġija, tiżgura s-
sigurtà tal-provvista, tippermetti l-
integrazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli u tħejji n-netwerks għal aktar 

(14) Il-Komunikazzjoni dwar “Prijoritajiet 
tal-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u 
wara – Pjan dettaljat għal netwerk integrat 
tal-enerġija" , il-Kummissjoni identifikat 
il-kurituri ta’ prijorità li huma meħtieġa 
sabiex l-Unjoni tilħaq il-miri ambizjużi li 
għandha dwar l-enerġija u l-klima sal-2020 
li tlesti s-suq intern tal-enerġija, tiżgura s-
sigurtà tal-provvista, tippermetti l-
integrazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli u tħejji n-netwerks għal aktar 



AM\912704MT.doc 35/143 PE496.337v01-00

MT

tindif mill-karbonju fis-sistema tal-enerġija 
lil hinn mill-2020.

tindif mill-karbonju fis-sistema tal-enerġija 
lil hinn mill-2020. Ifakkar, b’mod 
partikolari, l-importanza li tittejjeb il-
kapaċità ta’ interkonnessjoni tal-gass u 
tal-elettriku bejn il-peniżola Iberika u 
Franza.

Or. en

Emenda 151
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Komunikazzjoni dwar “Prijoritajiet 
tal-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u 
wara – Pjan dettaljat għal netwerk integrat 
tal-enerġija" , il-Kummissjoni identifikat 
il-kurituri ta’ prijorità li huma meħtieġa 
sabiex l-Unjoni tilħaq il-miri ambizjużi li 
għandha dwar l-enerġija u l-klima sal-2020 
li tlesti s-suq intern tal-enerġija, tiżgura s-
sigurtà tal-provvista, tippermetti l-
integrazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli u tħejji n-netwerks għal aktar 
tindif mill-karbonju fis-sistema tal-
enerġija lil hinn mill-2020.

(14) Il-Komunikazzjoni dwar “Prijoritajiet 
tal-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u 
wara – Pjan dettaljat għal netwerk integrat 
tal-enerġija" , il-Kummissjoni identifikat 
il-kurituri ta’ prijorità li huma meħtieġa 
sabiex l-Unjoni tilħaq il-miri ambizjużi li 
għandha dwar l-enerġija u l-klima sal-2020 
li tlesti s-suq intern tal-enerġija, tiżgura s-
sigurtà tal-provvista, tippermetti l-
integrazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli u tħejji n-netwerks tat-tqassim 
u t-trażmissjoni tal-elettriku għal aktar 
teħid ta’ elettriku rinnovabbli lil hinn mill-
2020.

Or. en

Emenda 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn ta’ investimenti kbar (15) Hemm bżonn ta’ investimenti kbar 
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sabiex tiġi modernizzata u mferrxa l-
infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u 
sabiex jiġu interkollegati netwerks minn 
pajjiż għall-ieħor sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima 
tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, 
sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod 
li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz. Il-
ħtiġijiet stmati tal-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija sal-2020 
jammontaw għal EUR 1 triljun, li 
minnhom madwar EUR 200 biljun huma 
għall-infrastrutturi meqjusa li huma ta' 
rilevanza Ewropea għat-twassil u l-ħżin ta’ 
elettriku u gass. Għall-proġetti ta' rilevanza 
Ewropea, madwar EUR 100 biljun ta’ 
investimenti huma f’riskju li ma 
jingħatawx minħabba ostakoli marbuta 
mal-ħruġ ta' permessi, regolamenti u 
finanzjamenti.

sabiex tiġi modernizzata u mferrxa l-
infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u 
sabiex jiġu interkollegati netwerks minn 
pajjiż għall-ieħor sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima 
tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, 
sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod 
li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz, l-aktar 
permezz tal-eliminazzjoni tal-gżejjer tal-
enerġija li għadhom jeżistu fl-Ewropa. Il-
ħtiġijiet stmati tal-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija sal-2020 
jammontaw għal EUR 1 triljun, li 
minnhom madwar EUR 200 biljun huma 
għall-infrastrutturi meqjusa li huma ta' 
rilevanza Ewropea għat-twassil u l-ħżin ta’ 
elettriku u gass. Għall-proġetti ta' rilevanza 
Ewropea, madwar EUR 100 biljun ta’ 
investimenti huma f’riskju li ma 
jingħatawx minħabba ostakoli marbuta 
mal-ħruġ ta' permessi, regolamenti u 
finanzjamenti.

Or. lt

Emenda 153
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn ta’ investimenti kbar 
sabiex tiġi modernizzata u mferrxa l-
infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u 
sabiex jiġu interkollegati netwerks minn 
pajjiż għall-ieħor sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima 
tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, 
sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod 
li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz. Il-
ħtiġijiet stmati tal-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija sal-2020 
jammontaw għal EUR 1 triljun, li 
minnhom madwar EUR 200 biljun huma 

(15) Hemm bżonn ta’ investimenti kbar 
sabiex tiġi modernizzata u mferrxa l-
infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u 
sabiex jiġu interkollegati netwerks minn 
pajjiż għall-ieħor sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima 
tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, 
sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod 
li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz. Il-
ħtiġijiet stmati tal-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija sal-2020 
jammontaw għal EUR 1 triljun, li 
minnhom madwar EUR 200 biljun huma 
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għall-infrastrutturi meqjusa li huma ta' 
rilevanza Ewropea għat-twassil u l-ħżin ta’ 
elettriku u gass. Għall-proġetti ta' rilevanza 
Ewropea, madwar EUR 100 biljun ta’ 
investimenti huma f’riskju li ma 
jingħatawx minħabba ostakoli marbuta 
mal-ħruġ ta' permessi, regolamenti u 
finanzjamenti.

għall-infrastrutturi meqjusa li huma ta' 
rilevanza Ewropea għat-twassil u l-ħżin ta’ 
elettriku u gass. Għall-proġetti ta' rilevanza 
Ewropea, madwar EUR 100 biljun ta’ 
investimenti huma f’riskju li ma 
jingħatawx minħabba ostakoli marbuta 
mal-ħruġ ta' permessi, regolamenti u 
finanzjamenti skont id-Dokument ta’ 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni 
għat-Trasport, it-Telekomunikazzjoni u l-
Kunsill tal-Enerġija tal-10 ta’ Ġunju 2011 
"Il-ħtiġijiet ta’ investiment u r-rekwiżiti 
ta’ finanzjament tal-infrastruttura tal-
enerġija".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Armonizzazzjoni mal-premessi tar-Regolament dwar il-Linji Gwida għall-Infrastrutturi tal-
Enerġija trans-Ewropej.

Emenda 154
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn ta’ investimenti kbar 
sabiex tiġi modernizzata u mferrxa l-
infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u 
sabiex jiġu interkollegati netwerks minn 
pajjiż għall-ieħor sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima 
tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, 
sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod 
li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz. Il-
ħtiġijiet stmati tal-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija sal-2020 
jammontaw għal EUR 1 triljun, li 
minnhom madwar EUR 200 biljun huma 
għall-infrastrutturi meqjusa li huma ta' 
rilevanza Ewropea għat-twassil u l-ħżin ta’ 

(15) Hemm bżonn ta’ investimenti kbar 
sabiex l-ewwel tiġi minimizzata, permezz 
ta’ politika ta’ effiċjenza enerġetika, wara
tiġi modernizzata u, fl-aħħar nett fejn tkun 
meħtieġa infrastruttura ġdida, sabiex l-
infrastruttura nazzjonali u Ewropea tal-
elettriku titkabbar sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima 
tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, 
sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod 
li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz. Jekk 
ma tiġix ikkunsidrata din il-ġerarkija tal-
prinċipju tal-importanza bbażata fuq il-
kosteffikaċja, il-ħtiġijiet stmati tal-
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija 
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elettriku u gass. Għall-proġetti ta' 
rilevanza Ewropea, madwar EUR 100 
biljun ta’ investimenti huma f’riskju li ma 
jingħatawx minħabba ostakoli marbuta 
mal-ħruġ ta' permessi, regolamenti u 
finanzjamenti.

sal-2020 jistgħu jammontaw għal EUR 1 
triljun, li minnhom madwar EUR 200 
biljun huma għall-infrastrutturi meqjusa li 
huma ta' rilevanza Ewropea għat-twassil u 
l-ħżin ta’ elettriku u gass.

Or. en

Emenda 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn ta’ investimenti kbar 
sabiex tiġi modernizzata u mferrxa l-
infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u 
sabiex jiġu interkollegati netwerks minn 
pajjiż għall-ieħor sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima 
tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, 
sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod 
li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz. Il-
ħtiġijiet stmati tal-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija sal-2020 
jammontaw għal EUR 1 triljun, li 
minnhom madwar EUR 200 biljun huma 
għall-infrastrutturi meqjusa li huma ta' 
rilevanza Ewropea għat-twassil u l-ħżin ta’ 
elettriku u gass. Għall-proġetti ta' rilevanza 
Ewropea, madwar EUR 100 biljun ta’ 
investimenti huma f’riskju li ma 
jingħatawx minħabba ostakoli marbuta 
mal-ħruġ ta' permessi, regolamenti u 
finanzjamenti.

(15) Hemm bżonn ta’ investimenti kbar 
sabiex tiġi modernizzata u mferrxa l-
infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u 
sabiex jiġu interkollegati netwerks minn 
pajjiż għall-ieħor, biex tintemm l-eżistenza 
tal-ġżejjer tal-enerġija, sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima 
tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, 
sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod 
li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz. Il-
ħtiġijiet stmati tal-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija sal-2020 
jammontaw għal EUR 1 triljun, li 
minnhom madwar EUR 200 biljun huma 
għall-infrastrutturi meqjusa li huma ta' 
rilevanza Ewropea għat-twassil u l-ħżin ta’ 
elettriku u gass. Għall-proġetti ta' rilevanza 
Ewropea, madwar EUR 100 biljun ta’ 
investimenti huma f’riskju li ma 
jingħatawx minħabba ostakoli marbuta 
mal-ħruġ ta' permessi, regolamenti u 
finanzjamenti.

Or. en

Emenda 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
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Gomes, Chris Davies

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn ta’ investimenti kbar 
sabiex tiġi modernizzata u mferrxa l-
infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u 
sabiex jiġu interkollegati netwerks minn 
pajjiż għall-ieħor sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima 
tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, 
sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod 
li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz. Il-
ħtiġijiet stmati tal-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija sal-2020 
jammontaw għal EUR 1 triljun, li 
minnhom madwar EUR 200 biljun huma 
għall-infrastrutturi meqjusa li huma ta' 
rilevanza Ewropea għat-twassil u l-ħżin ta’ 
elettriku u gass. Għall-proġetti ta' rilevanza 
Ewropea, madwar EUR 100 biljun ta’ 
investimenti huma f’riskju li ma 
jingħatawx minħabba ostakoli marbuta 
mal-ħruġ ta' permessi, regolamenti u 
finanzjamenti.

(15) Hemm bżonn ta’ investimenti kbar 
sabiex tiġi modernizzata u mferrxa l-
infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u 
sabiex jiġu interkollegati netwerks minn 
pajjiż għall-ieħor sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima 
tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, 
sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod 
li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz. L-
awtostradi tal-elettriku fuq distanza twila 
se jgħinu b’mod sinifikanti sabiex 
tingħeleb il-varjabbiltà tas-sorsi 
rinnovabbli tal-elettriku permezz tal-
kondiviżjoni u t-tqassim ta’ dawk is-sorsi 
fl-Unjoni. Il-ħtiġijiet stmati tal-investiment 
fl-infrastruttura tal-enerġija sal-2020 
jammontaw għal EUR 1 triljun, li 
minnhom madwar EUR 200 biljun huma 
għall-infrastrutturi meqjusa li huma ta' 
rilevanza Ewropea għat-twassil u l-ħżin ta’ 
elettriku u gass. Għall-proġetti ta' rilevanza 
Ewropea, madwar EUR 100 biljun ta’ 
investimenti huma f’riskju li ma 
jingħatawx minħabba ostakoli marbuta 
mal-ħruġ ta' permessi, regolamenti u 
finanzjamenti.

Or. en

Emenda 157
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Fil-Komunikazzjoni 112/2011 tat-
8 ta’ Marzu 2011 “Pjan Direzzjonali għal 
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ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju fl-2050” il-
Kummissjoni Ewropea tenfasizza r-rwol 
ewlieni tal-infrastruttura tal-enerġija 
sabiex jintlaħaq l-għan li l-emissjonijiet 
tas-CO2 jitnaqqsu b'85% sal-2050

Or. it

Emenda 158
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011 
talab lill-Kummissjoni sabiex 
tirrazzjonalizza u ttejjeb il-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u sabiex tmexxi 'l quddiem 
qafas regolatorju attraenti għall-
investiment. Il-Kunsill saħaq li l-biċċa l-
kbira tal-investiment ikollu jiġi mis-suq bl-
ispejjeż irkuprati mit-tariffi. Il-Kunsill 
Ewropew għaraf li hemm bżonn ta’ 
finanzjament pubbliku għal proġetti 
meħtieġa minn perspettiva ta’ sigurtà tal-
provvista jew solidarjetà, li ma jkunx 
irnexxielhom jiġbdu lejhom finanzjament 
ibbażat fuq is-suq.

(17) Il-Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011  
talab lill-Kummissjoni sabiex 
tirrazzjonalizza, tissimplifika, tħaffef u 
ttejjeb il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni u 
sabiex tmexxi 'l quddiem qafas regolatorju 
attraenti għall-investiment. Il-Kunsill saħaq 
li l-biċċa l-kbira tal-investiment ikollu jiġi 
mis-suq bl-ispejjeż irkuprati mit-tariffi. Il-
Kunsill Ewropew għaraf li hemm bżonn ta’ 
finanzjament pubbliku għal proġetti 
ġustifikati minn perspettiva ta’ sigurtà tal-
provvista, is-solidarjetà u s-sostenibbiltà, 
li ma jkunx irnexxielhom jiġbdu lejhom 
biżżejjed finanzjament ibbażat fuq is-suq.

Or. en

Emenda 159
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011  
talab lill-Kummissjoni sabiex 

(17) Il-Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011  
talab lill-Kummissjoni sabiex 
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tirrazzjonalizza u ttejjeb il-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u sabiex tmexxi 'l quddiem 
qafas regolatorju attraenti għall-
investiment. Il-Kunsill saħaq li l-biċċa l-
kbira tal-investiment ikollu jiġi mis-suq bl-
ispejjeż irkuprati mit-tariffi. Il-Kunsill 
Ewropew għaraf li hemm bżonn ta’ 
finanzjament pubbliku għal proġetti 
meħtieġa minn perspettiva ta’ sigurtà tal-
provvista jew solidarjetà, li ma jkunx 
irnexxielhom jiġbdu lejhom finanzjament 
ibbażat fuq is-suq.

tirrazzjonalizza u ttejjeb il-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u sabiex tmexxi 'l quddiem 
qafas regolatorju attraenti għall-
investiment. Il-Kunsill saħaq li l-biċċa l-
kbira tal-investiment ikollu jiġi mis-suq bl-
ispejjeż irkuprati mit-tariffi. Il-Kunsill 
Ewropew għaraf li hemm bżonn ta’ 
finanzjament pubbliku għal proġetti 
meħtieġa minn perspettiva ta’ sigurtà tal-
provvista jew solidarjetà, li ma jkunx 
irnexxielhom jiġbdu lejhom finanzjament 
ibbażat fuq is-suq. Huwa enfasizza wkoll 
il-ħtieġa li tiġi modernizzata u mkabbra l-
infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u li 
jiġu interkonnessi n-netwerks minn 
fruntiera għall-oħra, sabiex is-solidarjetà 
bejn l-Istati Membri ssir operattiva, sabiex 
tiġi pprovduta provvista jew rotot ta’
tranżitu u sorsi ta’ enerġija alternattivi u 
jiġu żviluppati sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli b’kompetizzjoni mas-sorsi 
tradizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Armonizzazzjoni mal-premessi tar-Regolament dwar il-Linji Gwida dwar l-Infrastrutturi tal-
Enerġija trans-Ewropej.

Emenda 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Ifakkar li l-Parlament Ewropew fir-
rapport tiegħu dwar il-kummerċ u t-tibdil 
fil-klima tal-24 t’Ottubru 2007 
(2007/2003(INI)) saħaq dwar il-ħtieġa li 
jitneħħew is-sussidji għall-karburanti 
fossili; ifakkar li l-Istrateġija Ewropa 
2020 titlob li s-sussidji li jagħmlu ħsara 
lill-ambjent jiġu eliminati b’mod 
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gradwali; jenfasizza li l-Pjan Direzzjonali 
tal-Kummissjoni Ewropea għal Ewropa 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi jisħaq fuq l-
effetti negattivi tal-karburanti fossili u s-
sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent u li 
l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tas-
Semestru Ewropew talab l-eleiminazzjoni 
tas-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent; 
iqis għalhekk li jkun xieraq li jiġi limitat 
il-proporzjon tar-riżorsi ddedikati għall-
infrastruttura tal-enerġija fil-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa li jaġixxu bħala 
sussidji diretti jew indiretti għall-
karburanti fossili;

Or. en

Emenda 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Għandha tiġi applikata s-
senjalazzjoni ta' fondi għall-infrastruttura 
tal-elettriku ta' mill-inqas 75% tal-
ammont totali għall-enerġija fil-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa sabiex jiġu riflessi 
b’mod xieraq il-ħtiġijiet differenti tal-
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija; 
fir-rapport tagħha lill-Kunsill tal-Enerġija 
ta’ Ġunju 2011, il-Kummissjoni stmat 
total ta’ EUR 200 biljun ta’ ħtiġijiet ta’ 
investiment f’infrastruttura tal-enerġija 
ta’ importanza Ewropea sal-2020, li 
minnhom EUR 140 biljun huma meħtieġa 
għas-sistemi tat-trażmissjoni tal-elettriku 
b’vultaġġ għoli, u EUR 70 biljun għall-
pipelines tat-twassil tal-gass.

Or. en
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Emenda 162
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b'interrelazzjoni mill-qrib bejn in-netwerks 
tal-broadband u dawk tas-servizzi diġitali. 
L-internet qed isir il-pjattaforma dominanti 
għall-komunikazzjoni, l-għoti ta’ servizzi, 
u l-prattiki tan-negozju. Għalhekk, id-
disponibbiltà trans-Ewropea ta’ aċċess 
veloċi għall-internet u servizzi diġitali hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u għas-
Suq Uniku.

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b'interrelazzjoni mill-qrib bejn in-netwerks 
tal-broadband u dawk tas-servizzi diġitali. 
L-internet qed isir il-pjattaforma dominanti 
għall-komunikazzjoni, l-għoti ta’ servizzi 
innovattivi, u l-prattiki tan-negozju. 
Għalhekk, id-disponibbiltà trans-Ewropea 
ta’ aċċess veloċi għall-internet u servizzi 
diġitali hija essenzjali għat-tkabbir 
ekonomiku u għas-Suq Uniku. 
Konsegwentement, sabiex jiġi stimolat, 
skont il-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika, l-użu fl-Ewropa ta’ netwerks 
veloċi u veloċi ħafna ta’ broadband, 
għandu jiffaċilita l-iżvilupp u l-użu ta’ 
servizzi diġitali trans-Ewropej. 
Madankollu dan l-appoġġ m’għandux 
iwassal għal distorsjonijiet tas-suq u 
għall-esklużjoni tal-investiment privat.

Or. en

Emenda 163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b'interrelazzjoni mill-qrib bejn in-netwerks 
tal-broadband u dawk tas-servizzi diġitali. 
L-internet qed isir il-pjattaforma dominanti 

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b'interrelazzjoni mill-qrib bejn in-netwerks 
tal-broadband u dawk tas-servizzi diġitali. 
Barra dan, il-cloud computing u s-softwer 
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għall-komunikazzjoni, l-għoti ta’ servizzi, 
u l-prattiki tan-negozju. Għalhekk, id-
disponibbiltà trans-Ewropea ta’ aċċess 
veloċi għall-internet u servizzi diġitali hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u għas-
Suq Uniku.

bħala servizz huma l-paradigmi ġodda 
emerġenti fil-qasam tax-xogħol relatat 
mal-kompjuters. L-internet qed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, l-għoti ta’ servizzi privati 
u pubbliċi, il-prattiki tan-negozju u l-
kummerċ transkonfinali. Għalhekk, id-
disponibbiltà trans-Ewropea ta’ aċċess 
dejjem preżenti, disponibbli u veloċi għall-
internet u servizzi diġitali innovattivi hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u għas-
Suq Uniku.

Or. en

Emenda 164
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b'interrelazzjoni mill-qrib bejn in-
netwerks tal-broadband u dawk tas-
servizzi diġitali. L-internet qed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, l-għoti ta’ servizzi, u l-
prattiki tan-negozju. Għalhekk, id-
disponibbiltà trans-Ewropea ta’ aċċess 
veloċi għall-internet u servizzi diġitali hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u għas-
Suq Uniku.

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b’infrastruttura tan-netwerks tal-
broadband li tikkatalizza l-użu tas-servizzi 
diġitali għal parti kbira ta’ attivitajiet utli 
tas-soċjeta. L-internet qed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, il-koeżjoni soċjali u 
kulturali, u l-prattiki tan-negozju. 
Għalhekk, id-disponibbiltà trans-Ewropea 
ta’ aċċess veloċi għall-internet u servizzi 
diġitali hija essenzjali għat-tkabbir 
ekonomiku u għas-Suq Uniku.

Or. en

Emenda 165
Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b'interrelazzjoni mill-qrib bejn in-
netwerks tal-broadband u dawk tas-
servizzi diġitali. L-internet qed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, l-għoti ta’ servizzi, u l-
prattiki tan-negozju. Għalhekk, id-
disponibbiltà trans-Ewropea ta’ aċċess 
veloċi għall-internet u servizzi diġitali hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u għas-
Suq Uniku.

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, bl-
infrastruttura tan-netwerks tal-broadband 
tikkatalizza l-użu tas-servizzi diġitali 
f’firxa sħiħa ta’ attivitajiet fis-soċjetà. L-
internet qed isir il-pjattaforma dominanti 
għall-komunikazzjoni, sabiex jitwettqu l-
prattiki tan-negozju u għall-koeżjoni 
kulturali. Għalhekk, id-disponibbiltà trans-
Ewropea ta’ aċċess veloċi għall-internet u 
servizzi diġitali hija essenzjali għat-tkabbir 
ekonomiku u għas-Suq Uniku.

Or. en

Emenda 166
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Netwerks moderni u li jkunu bbażati 
fuq il-fibra huma infrastruttura kruċjali 
għall-ġejjieni mil-lat ta' konnettività għall-
kumpaniji Ewropej, b'mod partikolari 
għall-SMEs li jkunu jridu jużaw il-cloud 
computing (grilja li toffri servizzi komuni 
ta' softwer u riżorsi oħra komuni lil min 
ikun imqabbad magħha) sabiex il-
benefiċċji jiġġustifikaw dejjem aktar l-
ispiża.

(20) Netwerks moderni u li jkunu bbażati 
fuq il-fibra huma infrastruttura kruċjali 
għall-ġejjieni mil-lat ta' konnettività għall-
kumpaniji Ewropej, b'mod partikolari 
għall-SMEs li jkunu jridu jużaw il-cloud 
computing (grilja li toffri servizzi komuni 
ta' softwer u riżorsi oħra komuni lil min 
ikun imqabbad magħha) sabiex il-
benefiċċji jiġġustifikaw dejjem aktar l-
ispiża. Jinnota b’dispjaċir li fl-Ewropa l-
użu tal-konnessjonijiet tal-fibra u tal-
broadband veloċi ħafna għadu mhuwiex 
sodisfaċenti waqt li ekonomiji oħra 
qegħdin jagħmlu progress u huma minn 
ta’ quddiem fuq livell globali billi joffru 
kapaċitajiet u veloċitajiet ogħla b’mod 
sinifikanti ta’ 1 Gbps u ogħla. L-
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investimenti fil-fibra, kemm fl-
infrastruttura tad-dar kif ukoll f’dik 
passiva fin-netwerk backhaul huwa 
ingredjent kruċjali jekk l-Ewropa trid 
toħloq innovazzjonijiet, għarfien u servizzi 
ġodda.

Or. en

Emenda 167
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) (20) Netwerks moderni u li 
jkunu bbażati fuq il-fibra huma 
infrastruttura kruċjali għall-ġejjieni mil-lat 
ta' konnettività għall-kumpaniji Ewropej, 
b'mod partikolari għall-SMEs li jkunu jridu 
jużaw il-cloud computing (grilja li toffri 
servizzi komuni ta' softwer u riżorsi oħra 
komuni lil min ikun imqabbad magħha) 
sabiex il-benefiċċji jiġġustifikaw dejjem 
aktar l-ispiża.

(20) Netwerks moderni u li jkunu bbażati 
fuq il-fibra huma infrastruttura kruċjali 
għall-ġejjieni mil-lat ta' konnettività għall-
kumpaniji Ewropej, b'mod partikolari 
għall-SMEs li jkunu jridu jużaw il-cloud 
computing (grilja li toffri servizzi komuni 
ta' softwer u riżorsi oħra komuni lil min 
ikun imqabbad magħha) sabiex il-
benefiċċji jiġġustifikaw dejjem aktar l-
ispiża. Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni 
tal-infrastruttura, jiġi prevenut l-
ispustament tal-invstiment privat u jitjieb 
il-bini tal-kapaċitajiet għall-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ta’ investiment ġdid u tiġi 
promossa l-implimentazzjoni ta’ miżuri 
tat-tnaqqis tal-ispejjeż, għandhom 
jittieħdu azzjonijiet sabiex tittejjeb il-
koordinazzjoni tal-appoġġ tal-UE lill-
broadband mis-CEF u l-appoġġ tal-
broadband mis-sorsi l-oħra kollha 
disponibbli, inkluż permezz ta’ pjanijiet 
nazzjonali tal-broadband.

Or. en

Emenda 168
Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Netwerks moderni u li jkunu bbażati 
fuq il-fibra huma infrastruttura kruċjali 
għall-ġejjieni mil-lat ta' konnettività għall-
kumpaniji Ewropej, b'mod partikolari 
għall-SMEs li jkunu jridu jużaw il-cloud 
computing (grilja li toffri servizzi komuni
ta' softwer u riżorsi oħra komuni lil min 
ikun imqabbad magħha) sabiex il-
benefiċċji jiġġustifikaw dejjem aktar l-
ispiża.

(20) Netwerks moderni u veloċi huma 
infrastruttura kruċjali għall-ġejjieni mil-lat 
ta' konnettività għall-kumpaniji Ewropej, 
b'mod partikolari għall-SMEs li jkunu jridu 
jużaw il-cloud computing (grilja li toffri 
servizzi komuni ta' softwer u riżorsi oħra 
komuni lil min ikun imqabbad magħha) 
sabiex il-benefiċċji jiġġustifikaw dejjem 
aktar l-ispiża. Fil-qasam tat-
telekomunikazzjoni, se titqiegħed enfasi 
speċjali fuq azzjonijiet li jappoġġjaw l-
għanijiet tal-użu tan-netwerks cloud u 
tan-netwerks mingħajr fili veloċi ħafna.

Or. en

Emenda 169
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istrateġija Ewropa 2020 issejjaħ 
għall-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa li tistabbilixxi qafas legali 
stabbli biex jiġu stimulati investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità qawwija u f’servizzi 
relatati. Il-Kunsill 
Ewropew ta’ Ġunju 2010 approva l-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa u talab lill-
istituzzjonijiet kollha biex jimplimentawha 
kollha kemm hi.

(21) L-Istrateġija Ewropa 2020 issejjaħ 
għall-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa li tistabbilixxi qafas legali 
stabbli biex jiġu stimulati investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità qawwija u f’servizzi 
relatati. Il-Kunsill 
Ewropew ta’ Ġunju 2010 approva l-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa u talab lill-
istituzzjonijiet kollha biex jimplimentawha 
kollha kemm hi. L-għan tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa huwa dak li sal-
2020 100% taċ-ċittadini jiġu konnessi ma’ 
network b’veloċità għolja ta’ 30 Mbps u 
50% taċ-ċittadini ma’ network b’veloċità 
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għolja ta’ 100 Mbps.

Or. it

Emenda 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istrateġija Ewropa 2020 issejjaħ 
għall-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa li tistabbilixxi qafas legali 
stabbli biex jiġu stimulati investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità qawwija u f’servizzi 
relatati. Il-Kunsill 
Ewropew ta’ Ġunju 2010 approva l-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa u talab lill-
istituzzjonijiet kollha biex jimplimentawha 
kollha kemm hi.

(21) L-Istrateġija Ewropa 2020 issejjaħ 
għall-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa li tistabbilixxi qafas legali 
stabbli biex jiġu stimulati investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità qawwija u f’servizzi 
relatati. Madankollu, il-miri għall-2020 
għandhom jiġu riveduti, bl-għan li l-
Ewropa jkollha l-ikbar veloċitajiet ta’ 
broadband fid-dinja billi jsir tentattiv 
sabiex jiġi żgurat li sal-2020 l-Ewropej 
kollha jkollhom aċċess għal 100 Mbps u 
50 % tal-unitajiet domestiċi tal-UE 
jkollhom aċċess għal 1 Gbits jew iżjed.

Or. en

Emenda 171
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istrateġija Ewropa 2020 issejjaħ 
għall-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa li tistabbilixxi qafas legali 
stabbli biex jiġu stimulati investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità qawwija u f’servizzi 
relatati. Il-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 

(21) L-Istrateġija Ewropa 2020 issejjaħ 
għall-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa li tistabbilixxi qafas legali 
stabbli biex jiġu stimulati investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità qawwija u f’servizzi 
relatati li se jiffurmaw il-bażi tas-Suq 
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2010 approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
biex jimplimentawha kollha kemm hi.

Diġitali Uniku. Il-Kunsill Ewropew ta’ 
Ġunju 2010 approva l-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet 
kollha biex jimplimentawha kollha kemm 
hi.

Or. en

Emenda 172
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex tiġi żgurata l-kompetittività 
tal-Unjoni Ewropea u jiġi ffaċilitat it-
tkabbir ta’ ekonomija tas-servizzi 
Ewropea li tkun minn ta’ quddiem fid-
dinja, il-Miri tal-Aġenda Diġitali attwali 
għandhom jintlaħqu sal-2015 minflok fl-
2020.

Or. en

Emenda 173
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fil-31 ta’ Mejju 2010, il-Kunsill 
ikkonkluda li l-Ewropa għandha tpoġġi r-
riżorsi meħtieġa ħalli jiġi żviluppat suq 
diġitali uniku, ibbażat fuq internet veloċi u 
ultraveloċi, u applikazzjonijiet 
interoperabbli u għaraf li investiment 
effiċjenti u kompetittiv fil-ġenerazzjoni li 
jmiss ta’ netwerks tal-broadband għandu 
jkun importanti għall-innovazzjoni, għall-
għażla li tingħata lill-konsumatur u għall-

(22) Fil-31 ta’ Mejju 2010, il-Kunsill 
ikkonkluda li l-Ewropa għandha tpoġġi r-
riżorsi meħtieġa ħalli jiġi żviluppat suq 
diġitali uniku, ibbażat fuq internet veloċi u 
ultraveloċi, u applikazzjonijiet 
interoperabbli u għaraf li investiment 
effiċjenti u kompetittiv fil-ġenerazzjoni li 
jmiss ta’ netwerks tal-broadband għandu 
jkun meħtieġ għall-innovazzjoni, għall-
għażla li tingħata lill-konsumatur u għall-
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kompetittività tal-Unjoni u jkun jista’ 
jipprovdi kwalità ta' ħajja aħjar permezz ta’ 
kura tas-saħħa aħjar, trasport aktar sikur, 
opportunitajiet ġodda għall-mezzi tax-
xandir u aċċess eħfef għall-prodotti u s-
servizzi, b’mod partikolari minn pajjiż 
għall-ieħor.

kompetittività tal-Unjoni u jkun jista’ 
jipprovdi kwalità ta' ħajja aħjar permezz ta’ 
kura tas-saħħa aħjar, trasport aktar sikur, 
opportunitajiet ġodda għall-mezzi tax-
xandir u aċċess eħfef għall-prodotti, is-
servizzi u l-għarfien, b’mod partikolari 
minn pajjiż għall-ieħor.

Or. en

Emenda 174
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ 
Mejju 2010, il-Parlament Ewropew talab 
kemm għal investimenti ta’ sorsi miftuħa 
kif ukoll li tingħata attenzjoni partikolari 
li jkollha fil-mira tagħha l-bini ta’ 
netwerks ta’ Gbps għall-istituzzjonijiet ta’ 
riċerka u l-universitajiet Ewropej, u l-
aċċess bi ftit ħlas għall-konnessjonijiet 
veloċi ħafna min-naħa ta’ impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju;

Or. en

Emenda 175
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-investimenti pubbliċi fin-netwerks 
ta’ broadband veloċi u veloċi ħafna 
m’għandhomx jgħawġu l-kompetizzjoni 
b’mod mhux xieraq u lanqas ma 
għandhom joħolqu diżinċentivi għall-
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investiment. Għandhom jintużaw sabiex 
jiġu inklużi investimenti privati u biss 
f’każijiet fejn ikun hemm nuqqas ta’ 
interess kummerċjali sabiex wieħed 
jinvesti.

Or. en

Emenda 176
James Elles, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-parti l-kbira tar-riċerka 
disponibbli turi biċ-ċar iż-żieda sostanzjali 
fil-benefiċċji li jakkumulaw minn 
investimenti fl-infrastruttura tal-ICT 
għall-ħolqien ta’ impjiegi u tkabbir kemm 
fuq perjodu twil kif ukoll fuq perjodu 
qasir, mhux biss mill-bini tal-
infrastruttura nfisha iżda wkoll mill-effett 
ta’ multiplikazzjoni mmedjat, qawwi u 
durabbli ta’ kapaċità diġitali mtejba fl-
ekonomija, b’mod speċjali għan-negozji ż-
żgħar; iħeġġeġ li għandu jsir kull sforz 
mhux biss sabiex jiġu ċċarati l-ammonti 
disponibbli fil-Baġit tal-Unjoni izda wkoll 
li jsir kull ma huwa possibbli sabiex jiġi 
żgurat li l-fondi eżistenti jitfasslu lejn it-
teħid ta’ ICT;

Or. en

Emenda 177
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa meħtieġ li jiġu żviluppati 
netwerks qawwija u koerenti mifruxa 
madwar l-UE għat-twassil permezz ta' 
mezzi diġitali ta' azzjonijiet li huma 
meħtieġa għall-ġid pubbliku, bis-sehem ta' 
atturi pubbliċi u mis-soċjetà ċivili fuq livell 
nazzjonali u reġjonali, u għal dan il-għan 
huwa importanti li jiġi żgurat il-
finanzjament strutturat mill-UE tal-ispejjeż 
tat-tfassil tas-sistema u tas-softwer, kif 
ukoll iż-żamma ta' ċentru reżiljenti għal 
dawn in-netwerks, fejn ikunu biss l-ispejjeż 
li jsiru minn ġol-pajjiżi li jitħallew għall-
baġits tal-operaturi nazzjonali.

(24) Huwa meħtieġ li jiġu żviluppati 
netwerks qawwija u koerenti mifruxa 
madwar l-UE għat-twassil permezz ta' 
mezzi diġitali ta' azzjonijiet li huma 
meħtieġa għall-ġid pubbliku, bis-sehem ta' 
atturi pubbliċi u mis-soċjetà ċivili fuq livell 
nazzjonali u reġjonali, u għal dan il-għan 
huwa importanti li jiġi żgurat il-
finanzjament strutturat mill-UE tal-ispejjeż 
tat-tfassil tas-sistema u tas-softwer, kif 
ukoll iż-żamma ta' ċentru reżiljenti għal 
dawn in-netwerks, fejn ikunu biss l-ispejjeż 
li jsiru minn ġol-pajjiżi li jitħallew għall-
baġits tal-operaturi nazzjonali. Għandha 
tingħata prijorità partikolari sabiex jiġi 
żgurat li s-sistemi u d-disinji ta’ softwer 
kollha ffinanzjati pubblikament jitqassmu 
f’forma ta’ standards miftuħa u 
aċċessibbli li jkunu jistgħu jinkisbu u 
jintużaw b’mod faċli mill-atturi kollha 
tas-soċjetà, inklużi l-atturi mingħajr 
skopijiet ta’ profitt, u li l-kodiċi li 
jirriżulta mill-investimenti pubbliċi dejjem 
isir disponibbli bħala sors miftuħ lill-
pubbliku;

Or. en

Emenda 178
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa meħtieġ li jiġu żviluppati 
netwerks qawwija u koerenti mifruxa 
madwar l-UE għat-twassil permezz ta' 
mezzi diġitali ta' azzjonijiet li huma 
meħtieġa għall-ġid pubbliku, bis-sehem ta' 
atturi pubbliċi u mis-soċjetà ċivili fuq livell 
nazzjonali u reġjonali, u għal dan il-għan 

(24) Huwa meħtieġ li jiġu żviluppati 
netwerks qawwija u koerenti mifruxa 
madwar l-UE għat-twassil permezz ta' 
mezzi diġitali ta' azzjonijiet li huma 
meħtieġa għall-ġid pubbliku, bis-sehem ta' 
atturi pubbliċi u mis-soċjetà ċivili fuq livell 
nazzjonali u reġjonali, u għal dan il-għan 
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huwa importanti li jiġi żgurat il-
finanzjament strutturat mill-UE tal-ispejjeż 
tat-tfassil tas-sistema u tas-softwer, kif 
ukoll iż-żamma ta' ċentru reżiljenti għal 
dawn in-netwerks, fejn ikunu biss l-ispejjeż 
li jsiru minn ġol-pajjiżi li jitħallew għall-
baġits tal-operaturi nazzjonali.

huwa importanti li jiġi żgurat il-
finanzjament strutturat mill-UE tal-ispejjeż 
tat-tfassil tas-sistema u tas-softwer, kif 
ukoll iż-żamma ta' ċentru reżiljenti għal
dawn in-netwerks, fejn ikunu biss l-ispejjeż 
li jsiru minn ġol-pajjiżi li jitħallew għall-
baġits tal-operaturi nazzjonali. Sabiex is-
Suq Diġitali Uniku jitlesta, għandhom 
jiġu żgurati kooperazzjoni mill-qrib u 
koordinazzjoni tal-attivitajiet taħt il-
programm CEF mal-azzjonijiet nazzjonali 
u reġjonali marbuta mal-broadband.

Or. en

Emenda 179
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa meħtieġ li jiġu żviluppati 
netwerks qawwija u koerenti mifruxa 
madwar l-UE għat-twassil permezz ta' 
mezzi diġitali ta' azzjonijiet li huma 
meħtieġa għall-ġid pubbliku, bis-sehem ta' 
atturi pubbliċi u mis-soċjetà ċivili fuq livell 
nazzjonali u reġjonali, u għal dan il-għan 
huwa importanti li jiġi żgurat il-
finanzjament strutturat mill-UE tal-ispejjeż 
tat-tfassil tas-sistema u tas-softwer, kif 
ukoll iż-żamma ta' ċentru reżiljenti għal 
dawn in-netwerks, fejn ikunu biss l-ispejjeż 
li jsiru minn ġol-pajjiżi li jitħallew għall-
baġits tal-operaturi nazzjonali.

(24) Huwa meħtieġ li jiġu żviluppati 
netwerks qawwija u koerenti mifruxa 
madwar l-UE għat-twassil permezz ta' 
mezzi diġitali ta' azzjonijiet li huma 
meħtieġa għall-ġid pubbliku, bis-sehem ta' 
atturi pubbliċi u mis-soċjetà ċivili fuq livell 
nazzjonali u reġjonali, u għal dan il-għan 
huwa importanti li jiġi żgurat il-
finanzjament strutturat mill-UE tal-ispejjeż 
tat-tfassil tas-sistema u tas-softwer, kif 
ukoll iċ-ċibersigurtà u ż-żamma ta' ċentru 
reżiljenti għal dawn in-netwerks, fejn 
ikunu biss l-ispejjeż li jsiru minn ġol-
pajjiżi li jitħallew għall-baġits tal-operaturi 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 180
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Fl-applikazzjoni tal-istrumenti 
finanzjarji sabiex jinħolqu servizzi 
ewlenin trans-Ewropej, għandha tingħata 
prijorità partikolari sabiex jiġu żgurati 
servizzi bbażati fuq standards miftuħa u 
aċċessibbli li jkunu jistgħu jiġu riveduti, 
miksuba u użati b’mod faċli mill-atturi 
kollha tas-soċjetà u fejn il-proċess tal-
iżvilupp tal-istandard ikun miftuħ, 
trasparenti u inklużiv għall-partijiet 
interessati kollha li jkunu interessati, 
inklużi l-atturi mingħajr skopijiet ta’ 
profitt, u li l-kodiċi tas-sors li jirriżulta 
mill-investimenti pubbliċi fl-
applikazzjonijiet tas-servizz ewlieni dejjem 
ikun disponibbli b’mod miftuħ għall-
pubbliku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa pass faċli u meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-interoperabilità li tipprovdi flessibbiltà 
massima għat-tfassil individwali lokali u reġjonali permezz tal-parteċipazzjoni ta’ SMEs jew 
ta’ atturi mingħajr skopijiet ta’ profitt.

Emenda 181
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà fit-
tħaddim ta' proġetti ta' infrastruttura li 
jkunu fuq skala kbira, b'mod partikolari 
fejn jidħlu servizzi ewlenin, jista' jkun 
hemm il-bżonn li l-Kummissjoni, l-Istat 
Membru u/jew il-benefiċjarji tagħhom 
jakkwistaw u fl-istess waqt jinstallaw xi 

(27) Biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà fit-
tħaddim ta' proġetti ta' infrastruttura li 
jkunu fuq skala kbira, b'mod partikolari 
fejn jidħlu servizzi ewlenin, jista' jkun 
hemm il-bżonn li l-Kummissjoni, l-Istat 
Membru u/jew il-benefiċjarji tagħhom 
jakkwistaw u fl-istess waqt jinstallaw xi 
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tagħmir. F'dawn il-każijiet, jista' jkun 
hemm bżonn li tiġi allokata għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni għal akkwisti li 
jkunu saru mill-fornituri tal-infrastruttura 
fl-Istati Membri, f'isimhom jew 
f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni. Hemm 
provvedimenti li jippermettu wkoll 
akkwisti minn sorsi differenti, li jista' jkun 
meħtieġ li jsir, fost oħrajn, biex jiġu 
provduti arranġamenti għal aktar minn 
lingwa waħda, biex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista u/jew biex jiġi mħaddem 
netwerk f'każ ta’ superfluwenza , ħaġa li 
hija meħtieġa sabiex jiġi eliminat qtugħ 
fin-netwerk tal-infrastruttura li jista' jkun 
ikkaġunat minn parti waħda waħedha li 
tieqaf taħdem.

tagħmir. Sabiex jiġi faċilitat l-ilħuq tar-
rekwiżit tal-interoperabbiltà, għandha 
tingħata preferenza lis-soluzzjonijiet li 
jimplimentaw standards miftuħa u 
trasparenti pprovduti fuq bażi li ma 
tinvolvix il-ħlas tad-dritt dovut għall-użu.
F'dawn il-każijiet, jista' jkun hemm bżonn 
li tiġi allokata għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni għal akkwisti li jkunu saru mill-
fornituri tal-infrastruttura fl-Istati Membri, 
f'isimhom jew f'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni. Hemm provvedimenti li 
jippermettu wkoll akkwisti minn sorsi 
differenti, li jista' jkun meħtieġ li jsir, fost 
oħrajn, biex jiġu provduti arranġamenti 
għal aktar minn lingwa waħda, biex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista u/jew biex 
jiġi mħaddem netwerk f'każ ta’ 
superfluwenza , ħaġa li hija meħtieġa 
sabiex jiġi eliminat qtugħ fin-netwerk tal-
infrastruttura li jista' jkun ikkaġunat minn 
parti waħda waħedha li tieqaf taħdem.

Or. en

Emenda 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà fit-
tħaddim ta' proġetti ta' infrastruttura li 
jkunu fuq skala kbira, b'mod partikolari 
fejn jidħlu servizzi ewlenin, jista' jkun 
hemm il-bżonn li l-Kummissjoni, l-Istat 
Membru u/jew il-benefiċjarji tagħhom 
jakkwistaw u fl-istess waqt jinstallaw xi 
tagħmir. F'dawn il-każijiet, jista' jkun 
hemm bżonn li tiġi allokata għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni għal akkwisti li 
jkunu saru mill-fornituri tal-infrastruttura 
fl-Istati Membri, f'isimhom jew 
f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni. Hemm 

(27) Biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà fit-
tħaddim ta' proġetti ta' infrastruttura li 
jkunu fuq skala kbira, b'mod partikolari 
fejn jidħlu servizzi ewlenin, jista' jkun 
hemm il-bżonn li l-Kummissjoni, l-Istati 
Membri, ir-reġjuni, il-livell lokali u/jew il-
benefiċjarji tagħhom jakkwistaw u fl-istess 
waqt jinstallaw xi tagħmir. F'dawn il-
każijiet, jista' jkun hemm bżonn li tiġi 
allokata għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 
għal akkwisti li jkunu saru mill-fornituri 
tal-infrastruttura fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni li għandhom il-kompetenza, 
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provvedimenti li jippermettu wkoll 
akkwisti minn sorsi differenti, li jista' jkun 
meħtieġ li jsir, fost oħrajn, biex jiġu 
provduti arranġamenti għal aktar minn 
lingwa waħda, biex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista u/jew biex jiġi mħaddem 
netwerk f'każ ta’ superfluwenza , ħaġa li 
hija meħtieġa sabiex jiġi eliminat qtugħ 
fin-netwerk tal-infrastruttura li jista' jkun 
ikkaġunat minn parti waħda waħedha li 
tieqaf taħdem.

f'isimhom jew f'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni. Hemm provvedimenti li 
jippermettu wkoll akkwisti minn sorsi 
differenti, li jista' jkun meħtieġ li jsir, fost 
oħrajn, biex jiġu provduti arranġamenti 
għal aktar minn lingwa waħda, biex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista u/jew biex 
jiġi mħaddem netwerk f'każ ta’ 
superfluwenza, ħaġa li hija meħtieġa 
sabiex jiġi eliminat qtugħ fin-netwerk tal-
infrastruttura li jista' jkun ikkaġunat minn 
parti waħda waħedha li tieqaf taħdem.

Or. es

Emenda 183
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identita elettronika, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi) li 
minnhom infushom mhumiex kummerċjali 
meta jibdew. Barra minn hekk, jekk jiġu 
ffinanzjati biss servizzi ewlenin, l-isfida 
tkun li jinħolqu l-inċentivi t-tajba fuq il-
livell tal-Istati Membri u dak tar-reġjuni 
sabiex jitħaddmu fil-fatt servizzi ta' interess 
pubbliku: dan hu partikolarment ikkaġunat 
min-nuqqas ta' inċentiv fuq il-livell 
nazzjonali sabiex is-sistemi nazzjonali jiġu 
kkollegati mas-sistemi ewlenin (u b'hekk 
jiġu żviluppati il-kundizzjonijiet għall-
interoperabbiltà u għas-servizzi 
transkonfinali) kif ukoll mill-fatt illi l-
investituri privati waħedhom mhux ser 

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identita elettronika, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi) li
minnhom infushom mhumiex kummerċjali 
meta jibdew. Barra minn hekk, jekk jiġu 
ffinanzjati biss servizzi ewlenin, l-isfida 
tkun li jinħolqu l-inċentivi t-tajba fuq il-
livell tal-Istati Membri u dak tar-reġjuni 
sabiex jitħaddmu fil-fatt servizzi ta' interess
pubbliku: dan hu partikolarment ikkaġunat 
min-nuqqas ta' inċentiv fuq il-livell 
nazzjonali sabiex is-sistemi nazzjonali jiġu 
kkollegati mas-sistemi ewlenin (u b'hekk 
jiġu żviluppati l-kundizzjonijiet għall-
interoperabbiltà u għas-servizzi 
transkonfinali) kif ukoll mill-fatt illi l-
investituri privati waħedhom mhux ser 
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jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi ħdan 
oqfsa li jkunu interoperabbli.

jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi ħdan 
oqfsa li jkunu interoperabbli. Madankollu, 
qabel ma jiġu implimentati investimenti 
kbar u ġodda, għandhom jiġu kkunsidrati 
b'attenzjoni s-soluzzjonijiet ta' sorsi 
miftuħa li diġà ġew implimentati f'firxa 
wiesgħa ta' kostitwenzi fl-Ewropa, u l-
potenzjal għat-tixrid tagħhom 
f’kostitwenzi oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà sar numru kbir ta’ implimentazzjonijiet ta’ sorsi miftuħa li rnexxew fl-ambjenti Ewropej 
tas-settur pubbliku. Eżempji rilevanti huma r-reġjuni ta’ Spanja, u Munchen fil-Ġermanja. 
Madankollu, jeżistu wkoll eżempji fi Stati Membri oħra, bħall-muniċipalitajiet ta’ Eksjo u 
Rattvik fl-Isvezja. L-implimentazzjonijiet parzjali ta’ soluzzjonijiet ta’ sorsi miftuħa huma 
ħafna iżjed abbundanti.

Emenda 184
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identita elettronika, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi) li 
minnhom infushom mhumiex kummerċjali 
meta jibdew. Barra minn hekk, jekk jiġu 
ffinanzjati biss servizzi ewlenin, l-isfida 
tkun li jinħolqu l-inċentivi t-tajba fuq il-
livell tal-Istati Membri u dak tar-reġjuni 
sabiex jitħaddmu fil-fatt servizzi ta' interess 
pubbliku. Dan hu partikolarment ikkaġunat 
min-nuqqas ta' inċentiv fuq il-livell
nazzjonali sabiex is-sistemi nazzjonali jiġu 

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Tagħlim 
elettroniku, Saħħa elettronika, Identita 
elettronika, tħaddim fuq skala kbira u 
interoperabbiltà tas-sistema ta’ Akkwisti 
elettroniċi) li minnhom infushom mhumiex 
kummerċjali meta jibdew. Barra minn 
hekk, jekk jiġu ffinanzjati biss servizzi 
ewlenin, l-isfida tkun li jinħolqu l-inċentivi 
t-tajba fuq il-livell tal-Istati Membri u dak 
tar-reġjuni sabiex jitħaddmu fil-fatt 
servizzi ta' interess pubbliku. Dan hu 
partikolarment ikkaġunat min-nuqqas ta' 
inċentiv fuq il-livell nazzjonali sabiex is-
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kkollegati mas-sistemi ewlenin (u b'hekk 
jiġu żviluppati il-kundizzjonijiet għall-
interoperabbiltà u għas-servizzi 
transkonfinali) kif ukoll mill-fatt illi l-
investituri privati waħedhom mhux ser 
jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi ħdan 
oqfsa li jkunu interoperabbli.

sistemi nazzjonali jiġu kkollegati mas-
sistemi ewlenin (u b'hekk jiġu żviluppati il-
kundizzjonijiet għall-interoperabbiltà u 
għas-servizzi transkonfinali) kif ukoll mill-
fatt illi l-investituri privati waħedhom 
mhux ser jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi 
ħdan oqfsa li jkunu interoperabbli.

Or. it

Emenda 185
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identita elettronika, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi) li 
minnhom infushom mhumiex kummerċjali 
meta jibdew. Barra minn hekk, jekk jiġu 
ffinanzjati biss servizzi ewlenin, l-isfida 
tkun li jinħolqu l-inċentivi t-tajba fuq il-
livell tal-Istati Membri u dak tar-reġjuni 
sabiex jitħaddmu fil-fatt servizzi ta' interess 
pubbliku: dan hu partikolarment ikkaġunat 
min-nuqqas ta' inċentiv fuq il-livell 
nazzjonali sabiex is-sistemi nazzjonali jiġu 
kkollegati mas-sistemi ewlenin (u b'hekk 
jiġu żviluppati il-kundizzjonijiet għall-
interoperabbiltà u għas-servizzi 
transkonfinali) kif ukoll mill-fatt illi l-
investituri privati waħedhom mhux ser 
jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi ħdan 
oqfsa li jkunu interoperabbli.

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identità elettronika, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi u d-
diġitalizzazzjoni ta’ kollezzjonijiet 
kulturali Ewropej) li minnhom infushom 
mhumiex kummerċjali meta jibdew. Barra 
minn hekk, jekk jiġu ffinanzjati biss 
servizzi ewlenin, l-isfida tkun li jinħolqu l-
inċentivi t-tajba fuq il-livell tal-Istati 
Membri u dak tar-reġjuni sabiex jitħaddmu 
fil-fatt servizzi ta' interess pubbliku: dan hu 
partikolarment ikkaġunat min-nuqqas ta' 
inċentiv fuq il-livell nazzjonali sabiex is-
sistemi nazzjonali jiġu kkollegati mas-
sistemi ewlenin (u b'hekk jiġu żviluppati l-
kundizzjonijiet għall-interoperabbiltà u 
għas-servizzi transkonfinali) kif ukoll mill-
fatt illi l-investituri privati waħedhom 
mhux ser jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi 
ħdan oqfsa li jkunu interoperabbli.
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Or. ro

Emenda 186
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identita elettronika, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi) li 
minnhom infushom mhumiex kummerċjali 
meta jibdew. Barra minn hekk, jekk jiġu 
ffinanzjati biss servizzi ewlenin, l-isfida 
tkun li jinħolqu l-inċentivi t-tajba fuq il-
livell tal-Istati Membri u dak tar-reġjuni 
sabiex jitħaddmu fil-fatt servizzi ta' interess 
pubbliku: dan hu partikolarment ikkaġunat 
min-nuqqas ta' inċentiv fuq il-livell 
nazzjonali sabiex is-sistemi nazzjonali jiġu 
kkollegati mas-sistemi ewlenin (u b'hekk 
jiġu żviluppati il-kundizzjonijiet għall-
interoperabbiltà u għas-servizzi 
transkonfinali) kif ukoll mill-fatt illi l-
investituri privati waħedhom mhux ser 
jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi ħdan 
oqfsa li jkunu interoperabbli.

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identita elettronika, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi) li 
minnhom infushom mhumiex kummerċjali 
meta jibdew. Barra minn hekk, jekk jiġu 
ffinanzjati biss servizzi ewlenin, l-isfida 
tkun li jinħolqu l-inċentivi t-tajba fuq il-
livell tal-Istati Membri u dak tar-reġjuni 
sabiex jitħaddmu fil-fatt servizzi ta' interess 
pubbliku: dan hu partikolarment ikkaġunat 
min-nuqqas ta' inċentiv fuq il-livell 
nazzjonali sabiex is-sistemi nazzjonali jiġu 
kkollegati mas-sistemi ewlenin (u b'hekk 
jiġu żviluppati il-kundizzjonijiet għall-
interoperabbiltà u għas-servizzi 
transkonfinali) kif ukoll mill-fatt illi l-
investituri privati waħedhom mhux ser 
jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi ħdan 
oqfsa li jkunu interoperabbli. Il-proġetti ta’ 
interess komuni relatati mal-għoti 
transkonfinali ta’ servizzi ta’ Gvern 
elettroniku għandhom jikkunsidraw il-25 
rakkomandazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-
Interoperabbiltà għas-servizzi pubbliċi 
Ewropej (EIF) li jindirizzaw rekwiżiti 
speċifiċi ta’ interoperabbiltà.

Or. en
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Emenda 187
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identita elettronika, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi) li 
minnhom infushom mhumiex kummerċjali 
meta jibdew. Barra minn hekk, jekk jiġu 
ffinanzjati biss servizzi ewlenin, l-isfida 
tkun li jinħolqu l-inċentivi t-tajba fuq il-
livell tal-Istati Membri u dak tar-reġjuni 
sabiex jitħaddmu fil-fatt servizzi ta' interess 
pubbliku: dan hu partikolarment ikkaġunat 
min-nuqqas ta' inċentiv fuq il-livell 
nazzjonali sabiex is-sistemi nazzjonali jiġu 
kkollegati mas-sistemi ewlenin (u b'hekk 
jiġu żviluppati il-kundizzjonijiet għall-
interoperabbiltà u għas-servizzi 
transkonfinali) kif ukoll mill-fatt illi l-
investituri privati waħedhom mhux ser 
jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi ħdan 
oqfsa li jkunu interoperabbli.

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identita elettronika, Gvern 
elettroniku, Tagħlim elettroniku, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi) li 
minnhom infushom mhumiex kummerċjali 
meta jibdew. Barra minn hekk, jekk jiġu 
ffinanzjati biss servizzi ewlenin, l-isfida 
tkun li jinħolqu l-inċentivi t-tajba fuq il-
livell tal-Istati Membri u dak tar-reġjuni 
sabiex jitħaddmu fil-fatt servizzi ta' interess 
pubbliku: dan hu partikolarment ikkaġunat 
min-nuqqas ta' inċentiv fuq il-livell 
nazzjonali sabiex is-sistemi nazzjonali jiġu 
kkollegati mas-sistemi ewlenin (u b'hekk 
jiġu żviluppati il-kundizzjonijiet għall-
interoperabbiltà u għas-servizzi 
transkonfinali) kif ukoll mill-fatt illi l-
investituri privati waħedhom mhux ser 
jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi ħdan 
oqfsa li jkunu interoperabbli.

Or. en

Emenda 188
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) It-tħaddim ta’ servizzi 
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transkonfinali permezz tat-twaqqif ta’ 
proċeduri elettroniċi għall-moviment 
minn pajjiż għall-ieħor se jippermetti 
soluzzjonijiet elettroniċi tal-proċeduri 
amministrattivi meħtieġa kollha, u se 
jiffaċilita l-mobbiltà tal-Ewropej li fl-
istess ħin tkun ta' spiża inqas. 
Konsegwentement, dawn is-servizzi 
għandhom il-potenzjal li jbiddlu b’mod 
pożittiv il-mod faċli li bih l-Ewropej ikunu 
jistgħu jaħdmu, jistudjaw u jirrisjedu fi 
kwalunkwe Stat Membru, permezz ta’ 
Punti ta’ Kuntatt Uniku għar-
reġistrazzjoni tat-tibdil tal-indirizz mal-
awtoritajiet pubbliċi kollha fil-pajjiż tad-
destinazzjoni (l-awtorità lokali, l-iskola, it-
tabib, il-pulizija, eċċ.) bl-identità 
elettronika tal-pajjiż tal-oriġini.

Or. en

Emenda 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Orizzont 2020 – il-Programm Qafas 
ġejjieni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni ser 
jiffoka fost oħrajn fuq kif jiġu indirizzati l-
isfidi tas-soċjetà (bħal pereżempju, trasport 
intelliġenti, ekoloġiku u integrat; enerġija 
nadifa, effiċjenti u fiż-żgur; kif ukoll 
servizzi tas-saħħa, governattivi u żvilupp 
sostenibbli mwassla permezz tat-
teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
kommunikazzjoni) sabiex jirreaġixxi 
direttament għall-isfidi identifikati fl-
Istrateġija Ewropa 2020 permezz ta' 
attivatijiet ta' appoġġ li jkopru l-firxa sħiħa, 
mir-riċerka sas-suq. Orizzont 2020 ser 
jagħti appoġġ lill-istadji kollha fil-katina 
tal-innovazzjoni, b'mod partikolari 
attivitajiet li huma eqreb lejn is-suq, li 

(30) Orizzont 2020 – il-Programm Qafas 
ġejjieni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni ser 
jiffoka fost oħrajn fuq kif jiġu indirizzati l-
isfidi tas-soċjetà (bħal pereżempju, trasport 
intelliġenti, ekoloġiku, aċċessibbli u 
integrat; enerġija nadifa, effiċjenti u fiż-
żgur; kif ukoll servizzi tas-saħħa, 
governattivi u żvilupp sostenibbli mwassla 
permezz tat-teknoloġija tal-informazzjoni u 
tal-kommunikazzjoni) sabiex jirreaġixxi 
direttament għall-isfidi identifikati fl-
Istrateġija Ewropa 2020 permezz ta' 
attivatijiet ta' appoġġ li jkopru l-firxa sħiħa, 
mir-riċerka sas-suq. Orizzont 2020 ser 
jagħti appoġġ lill-istadji kollha fil-katina 
tal-innovazzjoni, b'mod partikolari 
attivitajiet li huma eqreb lejn is-suq, li 
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jinkludu strumenti finanzjarji innovattivi. 
Bil-għan illi joħroġ impatt akbar mill-
finanzjamenti tal-Unjoni u sabiex tiġi 
żgurata aktar koerenza, il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa ser tiżviluppa 
sinerġiji mill-qrib ma' Orizzont 2020.

jinkludu strumenti finanzjarji innovattivi. 
Bil-għan illi joħroġ impatt akbar mill-
finanzjamenti tal-Unjoni u sabiex tiġi 
żgurata aktar koerenza, il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa ser tiżviluppa 
sinerġiji mill-qrib ma' Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-preżenza ta’ 80 miljun persuna b’diżabbiltajiet fl-Ewropa, it-tixjiħ tal-popolazzjoni, u l-
kwistjonijiet ambjentali, l-aċċessibbiltà tat-trasport saret sfida kruċjali tas-soċjetà.

Emenda 190
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Orizzont 2020 – il-Programm Qafas 
ġejjieni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni ser 
jiffoka fost oħrajn fuq kif jiġu indirizzati l-
isfidi tas-soċjetà (bħal pereżempju, trasport 
intelliġenti, ekoloġiku u integrat; enerġija 
nadifa, effiċjenti u fiż-żgur; kif ukoll 
servizzi tas-saħħa, governattivi u żvilupp 
sostenibbli mwassla permezz tat-
teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
kommunikazzjoni) sabiex jirreaġixxi 
direttament għall-isfidi identifikati fl-
Istrateġija Ewropa 2020 permezz ta' 
attivatijiet ta' appoġġ li jkopru l-firxa sħiħa, 
mir-riċerka sas-suq. Orizzont 2020 ser 
jagħti appoġġ lill-istadji kollha fil-katina 
tal-innovazzjoni, b'mod partikolari 
attivitajiet li huma eqreb lejn is-suq, li 
jinkludu strumenti finanzjarji innovattivi. 
Bil-għan illi joħroġ impatt akbar mill-
finanzjamenti tal-Unjoni u sabiex tiġi 
żgurata aktar koerenza, il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa ser tiżviluppa 
sinerġiji mill-qrib ma' Orizzont 2020.

(30) Orizzont 2020 – il-Programm Qafas 
ġejjieni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni ser 
jiffoka fost oħrajn fuq kif jiġu indirizzati l-
isfidi tas-soċjetà (bħal pereżempju, trasport 
intelliġenti, ekoloġiku u integrat; enerġija 
nadifa, effiċjenti u fiż-żgur; kif ukoll 
servizzi tas-saħħa, governattivi u żvilupp 
sostenibbli mwassla permezz tat-
teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
kommunikazzjoni) sabiex jirreaġixxi 
direttament għall-isfidi identifikati fl-
Istrateġija Ewropa 2020 permezz ta' 
attivatijiet ta' appoġġ li jkopru l-firxa sħiħa, 
mir-riċerka sas-suq. Orizzont 2020 ser 
jagħti appoġġ lill-istadji kollha fil-katina 
tal-innovazzjoni, b'mod partikolari 
attivitajiet li huma eqreb lejn is-suq, li 
jinkludu strumenti finanzjarji innovattivi. 
Barra dan, l-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) qed 
jidderiġi l-isforzi tiegħu lejn l-ilħuq tal-
istess għanijiet billi jfittex soluzzjoni 
għall-dawk l-isfidi tas-soċjetà, waqt li 
jiffoka fuq l-isfruttament tar-riżultati tar-
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riċerka u l-iżvilupp ta’ prodotti 
innovattivi. Bil-għan illi joħroġ impatt 
akbar mill-finanzjamenti tal-Unjoni u 
sabiex tiġi żgurata aktar koerenza, il-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ser 
tiżviluppa sinerġiji mill-qrib ma' Orizzont 
2020 u l-EIT.

Or. en

Emenda 191
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-miżuri fiskali f'bosta Stati Membri 
ser iwasslu jew diġà wasslu lill-awtoritajiet 
pubbliċi sabiex jerġgħu jiflu l-programmi 
ta’ investimenti infrastrutturali tagħhom. 
F’dan il-kuntest, il-PPPs tqiesu bħala 
mezzi effiċjenti għat-twettiq ta’ proġetti 
infrastrutturali li jiżguraw is-seħħ ta’ 
objettivi tal-politiki bħall-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima; il-promozzjoni ta’ sorsi 
alternattivi ta’ enerġija, kif ukoll l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija, l-
appoġġ għal trasport sostenibbli u l-użu ta’ 
netwerks tal-broadband. Il-Kummissjoni, 
fil-Komunikazzjoni PPPs tad-
19 ta' Novembru 2009, impenjat ruħha li 
ttejjeb l-aċċess finanzjarju għall-PPPs 
billi twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’
strumenti finanzjarji eżistenti.

(33) Il-miżuri fiskali f'bosta Stati Membri 
ser iwasslu jew diġà wasslu lill-awtoritajiet 
pubbliċi sabiex jerġgħu jiflu l-programmi 
ta’ investimenti infrastrutturali tagħhom li 
jiżguraw is-seħħ ta’ objettivi tal-politiki 
bħall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; il-
promozzjoni ta’ sorsi alternattivi ta’ 
enerġija, kif ukoll l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u l-enerġija, l-appoġġ għal trasport 
sostenibbli u l-użu ta’ netwerks tal-
broadband.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm referenza dwar l-effetti stimolanti żgurati minn miżuri fiskali xierqa mill-
Istati Membri waqt li l-impatt pożittiv tal-PPPs għad irid jiġi evidenzjat.
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Emenda 192
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-miżuri fiskali f'bosta Stati Membri 
ser iwasslu jew diġà wasslu lill-awtoritajiet 
pubbliċi sabiex jerġgħu jiflu l-programmi 
ta’ investimenti infrastrutturali tagħhom. 
F’dan il-kuntest, il-PPPs tqiesu bħala 
mezzi effiċjenti għat-twettiq ta’ proġetti 
infrastrutturali li jiżguraw is-seħħ ta’ 
objettivi tal-politiki bħall-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima; il-promozzjoni ta’ sorsi 
alternattivi ta’ enerġija, kif ukoll l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija, l-
appoġġ għal trasport sostenibbli u l-użu ta’ 
netwerks tal-broadband. Il-Kummissjoni, 
fil-Komunikazzjoni PPPs tad-19 ta' 
Novembru 2009 , impenjat ruħha li ttejjeb 
l-aċċess finanzjarju għall-PPPs billi 
twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
strumenti finanzjarji eżistenti.

(33) Il-miżuri fiskali f'bosta Stati Membri 
jew reġjuni li għandhom il-kompetenza 
ser iwasslu jew diġà wasslu lill-awtoritajiet 
pubbliċi sabiex jerġgħu jiflu l-programmi 
ta’ investimenti infrastrutturali tagħhom. 
F’dan il-kuntest, il-PPPs tqiesu bħala 
mezzi effiċjenti għat-twettiq ta’ proġetti 
infrastrutturali li jiżguraw is-seħħ ta’ 
objettivi tal-politiki bħall-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima; il-promozzjoni ta’ sorsi 
alternattivi ta’ enerġija, kif ukoll l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija, l-
appoġġ għal trasport sostenibbli u l-użu ta’ 
netwerks tal-broadband. Il-Kummissjoni, 
fil-Komunikazzjoni PPPs tad-19 ta' 
Novembru 2009, impenjat ruħha li ttejjeb l-
aċċess finanzjarju għall-PPPs billi twessa’ 
l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ strumenti 
finanzjarji eżistenti.

Or. es

Emenda 193
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-
investimenti taħt l-Istrateġija Ewropa 2020 
jistgħu joħorġuhom is-swieq u l-miżuri
regolatorji, l-isfida tal-finanzjament teħtieġ 
interventi pubbliċi u għajnuna mill-Unjoni 
permezz ta’ għotjiet ta' flus u strumenti 
finanzjarji innovattivi. Għandhom 
jintużaw strumenti finanzjarji sabiex jiġu 

(34) Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-
investimenti taħt l-Istrateġija Ewropa 2020 
jistgħu joħorġuhom il-miżuri regolatorji 
speċifiċi, l-isfida tal-finanzjament teħtieġ 
interventi pubbliċi u għajnuna mill-Unjoni 
permezz ta’ għotjiet ta' flus u strumenti 
finanzjarji innovattivi. Qabel ma tiddeċiedi 
li tuża strumenti finanzjarji bħal dawn, il-
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indirizzati ċertu bżonnijiet speċifiċi tas-
suq, skont l-objettivi tas-CEF, u ma 
għandhomx ma jħallux lok għall-
finanzjament privat. Qabel ma tiddeċiedi li 
tuża strumenti finanzjarji, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel valutazzjonijiet ex-ante 
ta' dawn l-istrumenti.

Kummissjoni għandha tagħmel, bl-
għajnuna tal-Istati Membri kkonċernati u 
l-istituzzjonijiet tal-UE involuti, 
valutazzjonijiet ex-ante ta' dawn l-
istrumenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha titwettaq valutazzjoni ex ante attenta ħafna dwar l-użu ta’ strumenti finanzjarji 
innovattivi.

Emenda 194
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Sabiex tiġi żgurata l-ugwaljanza 
bejn, min-naħa waħda, il-proġetti ta’ 
trasport li diġà japplikaw il-prinċipju tal-
'utent iħallas' fuq bażi mandatorja u, 
min-naħa l-oħra, dawk li ma jiġbrux 
tariffi mingħand l-utenti, l-Unjoni 
għandha tipprovdi wkoll finanzjament 
permezz ta’ għotjiet għal proġetti tat-
trasport li jiġġeneraw dħul.

Or. en

Emenda 195
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Il-miżuri fiskali fl-Istati Membri 
għandhom iħeġġu lill-awtoritajiet pubbliċi 
sabiex jippromwovu s-sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli kif ukoll l-effiċjenza 
enerġetika u l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 196
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Sabiex jiġi ottimizzat l-użu tal-baġit 
tal-UE fil-forma ta’ għotjiet, dawn 
għandhom jinżammu għall-proġetti li 
jiġġeneraw ftit jew l-ebda dħul, bl-
eċċezzjoni tal-proġetti tat-trasport li jiġbru 
tariffi infrastrutturali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament tal-KE 2011/14, l-operaturi tal-ferroviji fl-Ewropa għandhom iħallsu 
tariffi għall-aċċess tal-binarji għall-użu tal-infrastruttura ferrovjarja. F’ċerti każijiet id-dħul 
iġġenerat jista’ jkun biżżejjed sabiex ikopri l-ispejjeż ta’ manutenzjoni iżda mhux ix-xogħol 
ta’ aġġornament jew ta’ kostruzzjonijiet ġodda. Għalhekk l-infrastruttura ferrovjarja 
għandha tkun eżentata. Bl-istess mod, il-limitu tal-għotjiet għall-proġetti li jiġġeneraw ftit jew 
l-ebda dħul jista’ jimpedixxi l-kofinanzjament tal-UE għal proġetti mfassla għall-
applikazzjoni ta’ ħlasijiet għall-infrastruttura tat-toroq, li huwa wieħed mill-għanijiet tal-
White Paper dwar it-Trasport.

Emenda 197
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Il-miżuri fiskali f’bosta Stati 
Membri u reġjuni kompetenti ser iwasslu, 
jew diġà wasslu, lill-awtoritajiet pubbliċi 
sabiex jerġgħu jiflu l-programmi ta’ 
investimenti infrastrutturali tagħhom. 
F’dan il-kuntest, il-PPPs tqiesu bħala 
mezz effiċjenti għat-twettiq ta’ proġetti 
infrastrutturali li jiżguraw ir-
realizzazzjoni ta’ objettivi bħall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, il-promozzjoni ta’ 
sorsi alternattivi ta’ enerġija, kif ukoll l-
effiċjenza fl-enerġija u l-użu razzjonali 
tar-riżorsi, il-promozzjoni ta’ trasport 
sostenibbli u t-tħaddim ta’ netwerks tal-
broadband. Il-Kummissjoni, fil-
Komunikazzjoni PPPs tad-
19 ta’ Novembru 2009, impenjat ruħha li 
ttejjeb l-aċċess finanzjarju għall-PPPs 
billi twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
strumenti finanzjarji eżistenti.

Or. es

Emenda 198
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE1 saħqet 
illi r-regola għall-proġetti b'potenzjal 
kummerċjali fit-tul għandha tkun li 
jintużaw fondi tal-Unjoni bi sħubija mas-
setturi finanzjarji u bankarji, b’mod 
partikolari l-Bank Ewropew għall-
Investiment ("BEI") u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi tal-Istati Membri, iżda 

(35) Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE  saħqet 
illi r-regola għall-proġetti b'potenzjal 
kummerċjali fit-tul għandha tkun li 
jintużaw fondi tal-Unjoni bi sħubija mas-
setturi finanzjarji u bankarji, b’mod 
partikolari l-Bank Ewropew għall-
Investiment ("BEI") u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi tal-Istati Membri, iżda 

                                               
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Parlamenti Nazzjonali “Reviżjoni tal-Baġit tal-UE”, 19.10.2010, 
COM(2010) 700 finali.
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wkoll ma’ istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali oħra u s-settur finanzjarju 
privat.

wkoll ma’ istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali oħra u s-settur finanzjarju 
privat, inkluż fil-livell nazzjonali u dak 
reġjonali. Jeħtieġ li l-arranġamenti ta’ 
sħubija jenfasizzaw l-għarfien lokali u r-
relazzjoni bejn il-proġetti u l-intermedjarji 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 199
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE saħqet 
illi r-regola għall-proġetti b'potenzjal 
kummerċjali fit-tul għandha tkun li 
jintużaw fondi tal-Unjoni bi sħubija mas-
setturi finanzjarji u bankarji, b’mod 
partikolari l-Bank Ewropew għall-
Investiment ("BEI") u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi tal-Istati Membri, iżda 
wkoll ma’ istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali oħra u s-settur finanzjarju 
privat.

(35) Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE saħqet 
illi r-regola għall-proġetti b'potenzjal 
kummerċjali fit-tul għandha tkun li 
jintużaw fondi tal-Unjoni bi sħubija mas-
setturi finanzjarji u bankarji, b’mod 
partikolari l-Bank Ewropew għall-
Investiment ("BEI") u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi tal-Istati Membri, iżda
wkoll ma’ istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali oħra u s-settur finanzjarju 
privat, inkluż fil-livell nazzjonali u dak 
reġjonali. Jeħtieġ li l-arranġamenti ta’ 
sħubija jenfasizzaw l-għarfien lokali u r-
relazzjonijiet bejn il-proġetti u l-
intermedjarji finanzjarji.

Or. en

Emenda 200
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 36
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Fl-Istrateġija Ewropa 2020, il-
Kummissjoni wegħdet li timmobbilizza 
strumenti finanzjarji tal-Unjoni bħala parti 
minn strateġija ta’ finanzjament 
konsistenti, li tgħaqqad flimkien 
finanzjament tal-Unjoni ma' dak pubbliku u 
privat għall-infrastrutturi. Dan huwa bbażat 
fuq ir-raġunament li f’ħafna każi, 
sitwazzjonijiet mhux mill-aqwa ta’ 
investiment u imperfezzjonijiet tas-suq
jistgħu jiġu indirizzati b’mod aktar 
effiċjenti bis-saħħa ta' strumenti finanzjarji 
milli b’għotjiet ta' flus.

(36) Fl-Istrateġija Ewropa 2020, il-
Kummissjoni wegħdet li timmobbilizza 
strumenti finanzjarji tal-Unjoni bħala parti 
minn strateġija ta’ finanzjament 
konsistenti, li tgħaqqad flimkien 
finanzjament tal-Unjoni ma' dak pubbliku u 
privat għall-infrastrutturi. Dan huwa bbażat 
fuq ir-raġunament li, skont każi speċifiċi li 
għandhom jiġu vvalutati wieħed wieħed, 
sitwazzjonijiet mhux mill-aqwa ta’ 
investiment jistgħu jiġu indirizzati b’mod 
aktar effiċjenti bis-saħħa ta' strumenti 
finanzjarji milli b’għotjiet ta' flus.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ strumenti finanzjarji oħra minbarra għotjiet għandu jiġi vvalutat każ b’każ sabiex 
jiġu ottimizzati ħtiġijiet speċifiċi ta’ investiment.

Emenda 201
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Fl-Istrateġija Ewropa 2020, il-
Kummissjoni wegħdet li timmobbilizza 
strumenti finanzjarji tal-Unjoni bħala parti
minn strateġija ta’ finanzjament 
konsistenti, li tgħaqqad flimkien 
finanzjament tal-Unjoni ma' dak pubbliku u 
privat għall-infrastrutturi. Dan huwa bbażat 
fuq ir-raġunament li f’ħafna każi, 
sitwazzjonijiet mhux mill-aqwa ta’ 
investiment u imperfezzjonijiet tas-suq 
jistgħu jiġu indirizzati b’mod aktar 
effiċjenti bis-saħħa ta' strumenti finanzjarji 
milli b’għotjiet ta' flus.

(36) Fl-Istrateġija Ewropa 2020, il-
Kummissjoni wegħdet li timmobbilizza 
strumenti finanzjarji tal-Unjoni għal volum 
xieraq għall-appoġġ minn strateġija ta’ 
finanzjament konsistenti, li tgħaqqad 
flimkien finanzjament tal-Unjoni ma' dak 
pubbliku u privat għall-infrastrutturi. Dan 
huwa bbażat fuq ir-raġunament li f’ħafna 
każi, sitwazzjonijiet mhux mill-aqwa ta’ 
investiment u imperfezzjonijiet tas-suq 
jistgħu jiġu indirizzati b’mod aktar 
effiċjenti bis-saħħa ta' strumenti finanzjarji 
milli b’għotjiet ta' flus.
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Emenda 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) Dawk l-istrumenti finanzjarji 
innovattivi, bħall-bonds tal-proġetti, 
jistgħu jtejbu l-finanzjament tal-
infrastruttura tat-trasport b’valur 
Ewropew miżjud. L-użu tagħhom 
għalhekk għandu jiġi mħeġġeġ bis-sħiħ, 
sabiex il-baġit Ewropew jintuża bl-iżjed 
mod effiċjenti.

Or. en

Emenda 203
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Filwaqt li l-parti l-kbira tal-istrumenti
finanzjarji għandhom ikunu komuni għas-
setturi kollha, xi wħud minnhom jistgħu 
jkunu speċifiċi għal setturi individwali. Is-
servizzi tal-Kummissjoni jistmaw li filwaqt 
li l-appoġġ finanzjarju għall-broadband 
ikun prinċipalment jibbaża fuq strumenti 
finanzjarji, għat-trasport u l-enerġija, il-
volum ta’ riżorsi baġitarji tal-Unjoni 
meħtieġ għall-istrumenti finanzjarji ma 
għandux jaqbeż iż-EUR 2 biljun u l-
EUR 1 biljun rispettivament.

(38) Waqt li tkun qiegħda ssir l-għażla tal-
forma l-iżjed effettiva ta’ għajnuna 
finanzjarja, il-karatteristiċi speċifiċi għas-
settur u l-proġett tal-proġetti eliġibbli 
għandhom jiġu kkunsidrati kif xieraq. Is-
servizzi tal-Kummissjoni jistmaw li filwaqt 
li l-appoġġ finanzjarju għall-broadband 
ikun prinċipalment jibbaża fuq strumenti 
finanzjarji, għat-trasport u l-enerġija, il-
volum ta’ riżorsi baġitarji tal-Unjoni 
meħtieġ għall-istrumenti finanzjarji ma 
għandux jaqbeż iż-EUR 2 biljun u l-EUR 1 
biljun rispettivament.

Or. en
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Emenda 204
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Filwaqt li l-parti l-kbira tal-istrumenti 
finanzjarji għandhom ikunu komuni għas-
setturi kollha, xi wħud minnhom jistgħu 
jkunu speċifiċi għal setturi individwali. Is-
servizzi tal-Kummissjoni jistmaw li filwaqt 
li l-appoġġ finanzjarju għall-broadband
ikun prinċipalment jibbaża fuq strumenti 
finanzjarji, għat-trasport u l-enerġija, il-
volum ta’ riżorsi baġitarji tal-Unjoni 
meħtieġ għall-istrumenti finanzjarji ma 
għandux jaqbeż iż-EUR 2 biljun u l-
EUR 1 biljun rispettivament.

(38) Filwaqt li l-parti l-kbira tal-istrumenti 
finanzjarji għandhom ikunu komuni għas-
setturi kollha, xi wħud minnhom jistgħu 
jkunu speċifiċi għal setturi individwali. Is-
servizzi tal-Kummissjoni jistmaw li filwaqt 
li l-appoġġ finanzjarju għan-netwerks tal-
broadband ikun prinċipalment jibbaża fuq 
strumenti finanzjarji, għat-trasport u l-
enerġija, il-volum ta’ riżorsi baġitarji tal-
Unjoni meħtieġ għall-istrumenti finanzjarji 
ma għandux jaqbeż iż-EUR 2 biljun u l-
EUR 1 biljun rispettivament.

Or. en

Emenda 205
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Filwaqt li l-parti l-kbira tal-
istrumenti finanzjarji għandhom ikunu 
komuni għas-setturi kollha, xi wħud 
minnhom jistgħu jkunu speċifiċi għal 
setturi individwali. Is-servizzi tal-
Kummissjoni jistmaw li filwaqt li l-appoġġ 
finanzjarju għall-broadband ikun
prinċipalment jibbaża fuq strumenti 
finanzjarji, għat-trasport u l-enerġija, il-
volum ta’ riżorsi baġitarji tal-Unjoni 
meħtieġ għall-istrumenti finanzjarji ma 
għandux jaqbeż iż-EUR 2 biljun u l-EUR 

(38) L-appoġġ finanzjarju għall-enerġija 
għandu jkun prinċipalment jibbaża fuq 
strumenti finanzjarji, il-volum ta’ riżorsi 
baġitarji tal-Unjoni meħtieġ għall-
istrumenti finanzjarji għall-enerġija ma 
għandux ikun inqas minn EUR 8.2 biljun 
u l-għotjiet għall-istudji u x-xogħlijiet 
m’għandhomx jaqbżu EUR 0.9 biljun.
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Or. en

Emenda 206
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Premessa 38 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Barra minn hekk, fil-qasam tat-
trasport fuq l-art u sabiex tiżdied ir-
responsabbiltà finanzjarja tal-promoturi 
tal-proġetti – u għalhekk jissodisfaw il-
kriterji mitluba mill-BEI sabiex jiġu
applikati strumenti finanzjarji li jeħtieġu 
qagħda finanzjarja tajba li kapaċi joħolqu 
suq effiċjenti u li jiffunzjona – għandhom 
jiġu kkunsidrati azzjonijiet immirati biex 
jiġbru flimkien il-konċessjonijet eżistenti 
tul in-network TEN-T. 

Or. it

Justification

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments.It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Emenda 207
Nuno Teixeira
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Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
diversifikazzjoni settorjali tal-benefiċjarji 
minn strumenti finanzjarji, kif ukoll sabiex 
titħeġġeġ diversifikazzjoni ġeografika 
b’mod gradwali ta' benefiċjarji mill-Istati
Membri kollha, il-Kummissjoni bi sħab 
mal-BEI, permezz ta' inizjattivi konġunti 
bħal pereżempju ċ-Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza Esperta fuq il-PPPs (EPEC-
European PPP Expertise Centre) u Jaspers, 
għandha tipprovdi appoġġ lill-Istati 
Membri fl-iżvilupp ta' sensiela ta’ pjanijiet 
għal proġetti li jistgħu jiġu kkunsidrati 
għall-finanzjament ta’ proġetti.

(39) Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
diversifikazzjoni settorjali tal-benefiċjarji 
minn strumenti finanzjarji, kif ukoll sabiex 
titħeġġeġ diversifikazzjoni ġeografika fost 
l-Istati Membri u r-reġjuni Ewropej, il-
Kummissjoni bi sħab mal-BEI, permezz ta' 
inizjattivi konġunti bħal pereżempju ċ-
Ċentru Ewropew ta' Konsulenza Esperta 
fuq il-PPPs (EPEC- European PPP 
Expertise Centre) u Jaspers, għandha 
tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri fl-
iżvilupp ta' sensiela ta’ pjanijiet għal 
proġetti li jistgħu jiġu kkunsidrati għall-
finanzjament ta’ proġetti.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Id-diversifikazzjoni ġeografika u settorjali ta’ strumenti finanzjarji għandha tkun żgurata 
mhux biss fost is-27 Stat Membru tal-UE, imma wkoll fost ir-reġjuni tal-UE.

Emenda 208
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
diversifikazzjoni settorjali tal-benefiċjarji 
minn strumenti finanzjarji, kif ukoll sabiex 
titħeġġeġ diversifikazzjoni ġeografika 
b’mod gradwali ta' benefiċjarji mill-Istati 
Membri kollha, il-Kummissjoni bi sħab 
mal-BEI, permezz ta' inizjattivi konġunti 
bħal pereżempju ċ-Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza Esperta fuq il-PPPs (EPEC-
European PPP Expertise Centre) u 
Jaspers, għandha tipprovdi appoġġ lill-

(39) Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
diversifikazzjoni settorjali tal-benefiċjarji 
minn strumenti finanzjarji, kif ukoll sabiex 
titħeġġeġ diversifikazzjoni ġeografika 
b’mod gradwali ta' benefiċjarji mill-Istati 
Membri kollha, li kienu jeħtieġu 
assistenza fi strumenti finanzjarji bħal 
dawn, il-Kummissjoni bi sħubija mal-BEI
għandha tipprovdi appoġġ lill-dawk l-istati 
Membri fl-iżvilupp ta' sensiela ta’ pjanijiet 
għal proġetti li jistgħu jiġu kkunsidrati 
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Istati Membri fl-iżvilupp ta' sensiela ta’ 
pjanijiet għal proġetti li jistgħu jiġu 
kkunsidrati għall-finanzjament ta’ proġetti.

għall-finanzjament ta’ proġetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta’ pipelines speċifiċi għall-finanzjament ta’ proġetti permezz tal-PPP għandu jiġi 
pprovdut biss jekk mitlub mill-Istati Membri meta jadottaw id-deċiżjonijiet finanzjarji 
tagħhom stess fis-sottomissjoni ta’ abbozzi ta’ proġetti.

Emenda 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Għal dak li għandu x’jaqsam mal-
kundizzjonijiet tal-istrumenti finanzjarji, 
jista’ jkun hemm bżonn li jiżdiedu 
rekwiżiti oħra fil-Programmi ta’ Ħidma, 
pereżempju sabiex jiġu żgurati swieq
kompetittivi fid-dawl tal-iżvilupp tal-
politiki tal-Unjoni, l-iżviluppi teknoloġiċi u 
fatturi oħra li jistgħu jsiru rilevanti.

(40) Għal dak li għandu x’jaqsam mal-
kundizzjonijiet tal-istrumenti finanzjarji, 
jista’ jkun hemm bżonn li jiżdiedu 
rekwiżiti oħra fil-Programmi ta’ Ħidma, 
pereżempju sabiex jiġi żgurat suq intern 
kompetittiv u ġust fid-dawl tal-iżvilupp tal-
politiki tal-Unjoni, l-iżviluppi teknoloġiċi u 
fatturi oħra li jistgħu jsiru rilevanti.

Or. en

Emenda 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-programmazzjoni multiannwali 
għall-appoġġ mill-Faċilità għandha tkun 
intiża biex tappoġġa il-prijoritajiet tal-
Unjoni billi tiżgura li jkun hemm ir-riżorsi 
finanzjarji neċessarji u l-konsistenza u l-

(41) Il-programmazzjoni multiannwali 
għall-appoġġ mill-Faċilità għandha tkun 
intiża biex tappoġġa l-prijoritajiet tal-
Unjoni billi tiżgura li jkun hemm ir-riżorsi 
finanzjarji neċessarji u l-konsistenza, l-
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kontinwità fl-azzjoni konġunta li ssir mill-
Unjoni u l-Istati Membri. Għal proposti 
mressqa wara l-implimentazzjoni tal-
ewwel programm ta’ ħidma multiannwali 
fis-settur tat-trasport, l-eliġibbiltà tal-
ispejjeż għandha tibda fl-1 ta’ Jannar 2014 
sabiex tiġi żgurata l-kontinwità ta’ proġetti 
diġà koperti mir-Regolament (KE) 
Nru 680/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 li 
jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' 
għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-
qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-
trasport u tal-enerġija.

ekwità u l-kontinwità fl-azzjoni konġunta li 
ssir mill-Unjoni u l-Istati Membri. Għal 
proposti mressqa wara l-implimentazzjoni 
tal-ewwel programm ta’ ħidma 
multiannwali fis-settur tat-trasport, l-
eliġibbiltà tal-ispejjeż għandha tibda fl-1 
ta’ Jannar 2014 sabiex tiġi żgurata l-
kontinwità ta’ proġetti diġà koperti mir-
Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' 
Ġunju 2007 li jistabbilixxi r-regoli ġenerali 
għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja 
Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-
Ewropej tat-trasport u tal-enerġija.

Or. en

Emenda 211
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-programmazzjoni pluriennali għall-
appoġġ mill-Faċilità għandha tkun intiża 
biex tappoġġa il-prijoritajiet tal-Unjoni 
billi tiżgura li jkun hemm ir-riżorsi 
finanzjarji neċessarji u l-konsistenza u l-
kontinwità fl-azzjoni konġunta li ssir mill-
Unjoni u l-Istati Membri. Għal proposti 
mressqa wara l-implimentazzjoni tal-
ewwel programm ta' ħidma multiannwali 
fis-settur tat-trasport, l-eliġibbiltà tal-
ispejjeż għandha tibda fl-1 ta' Jannar 2014 
sabiex tiġi żgurata l-kontinwità ta' proġetti 
diġà koperti mir-Regolament (KE) 
Nru 680/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 li 
jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' 
għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-
qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-
trasport u tal-enerġija.

(41) Il-programmazzjoni multiannwali 
għall-appoġġ mill-Faċilità għandha tkun 
intiża biex tappoġġa l-prijoritajiet tal-
Unjoni billi tiżgura li jkun hemm ir-riżorsi 
finanzjarji neċessarji u l-konsistenza, it-
trasparenza u l-kontinwità fl-azzjoni 
konġunta li ssir mill-Unjoni u l-Istati 
Membri. Għal proposti mressqa wara l-
implimentazzjoni tal-ewwel programm ta' 
ħidma multiannwali fis-settur tat-trasport, 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż għandha tibda fl-
1 ta' Jannar 2014 sabiex tiġi żgurata l-
kontinwità ta' proġetti diġà koperti mir-
Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2007 li jistabbilixxi r-regoli 
ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja 
Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-
Ewropej tat-trasport u tal-enerġija.
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Emenda 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Minħabba r-riżorsi limitati 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni, huwa 
meħtieġ li ssir konċentrazzjoni fuq il-
proġetti bl-ogħla valur miżjud Ewropew 
sabiex jintlaħaq l-impatt mixtieq. Fis-
settur tat-trasport, għandu jiġi ssenjalat 
appoġġ tal-UE għan-netwerk ewlieni (u 
b’mod partikolari l-kurituri tan-netwerk 
ewlieni) u l-proġetti ta’ interess komuni 
fil-qasam tas-sistemi ta’ ġestjoni tat-
traffiku. Fis-settur tal-enerġija, l-
għajnuna finanzjarja għandha tiffoka fuq 
it-tlestija tas-suq intern tal-enerġija, 
sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista, 
jiġi żgurat it-twassil tal-elettriku 
rinnovabbli mill-ġenerazzjoni għaċ-ċentri 
tad-domanda u l-ħżin, u jiġi attirat 
investiment privat. Fis-settur tat-
telekomunikazzjonijiet, l-għajnuna 
finanzjarja għandha tiġi indirizzata 
primarjament lejn proġetti li jkunu se 
jiġġeneraw domanda mill-broadband, 
inkluż il-bini ta’ infrastruttura Ewropea 
tas-servizzi diġitali, li min-naħa tagħha 
għandha tistimola investimenti fit-
tħaddim tan-netwerk tal-broadband.

Or. en

Emenda 213
Michael Cramer
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Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet 
intermedjarji u retrospettivi mill-
Kummissjoni sabiex tiġi vvalutata l-
effikaċja u l-effiċjenza tal-finanzjament u l-
impatt tiegħu fuq il-miri ġenerali tal-
prijoritajiet tal-Faċilità u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(43) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet 
intermedjarji u retrospettivi mill-
Kummissjoni sabiex tiġi vvalutata l-
effikaċja u l-effiċjenza tal-finanzjament u l-
impatt tiegħu fuq il-miri ġenerali tal-
prijoritajiet tal-Faċilità u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020. Dawn l-evalwazzjonijiet 
għandhom jiġu kkomunikati lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

Or. en

Emenda 214
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet 
intermedjarji u retrospettivi mill-
Kummissjoni sabiex tiġi vvalutata l-
effikaċja u l-effiċjenza tal-finanzjament u l-
impatt tiegħu fuq il-miri ġenerali tal-
prijoritajiet tal-Faċilità u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(43) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet 
intermedjarji u retrospettivi mill-
Kummissjoni u l-Parlament Ewropew 
għandu jkun notifikat bir-riżultati, sabiex 
tiġi vvalutata l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
finanzjament u l-impatt tiegħu fuq il-miri 
ġenerali tal-prijoritajiet tal-Faċilità u tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

Or. ro

Emenda 215
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 43
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet
intermedjarji u retrospettivi mill-
Kummissjoni sabiex tiġi vvalutata l-
effikaċja u l-effiċjenza tal-finanzjament u l-
impatt tiegħu fuq il-miri ġenerali tal-
prijoritajiet tal-Faċilità u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(43) L-evalwazzjonijiet intermedjarji u 
retrospettivi se jitwettqu mill-Kummissjoni 
sabiex tiġi vvalutata l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-finanzjament u l-impatt 
tiegħu fuq il-miri ġenerali tal-prijoritajiet 
tal-Faċilità u tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Or. es

Emenda 216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet 
intermedjarji u retrospettivi mill-
Kummissjoni sabiex tiġi vvalutata l-
effikaċja u l-effiċjenza tal-finanzjament u l-
impatt tiegħu fuq il-miri ġenerali tal-
prijoritajiet tal-Faċilità u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(43) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet 
intermedjarji u retrospettivi mill-
Kummissjoni sabiex tiġi vvalutata l-
effikaċja u l-effiċjenza tal-finanzjament u l-
impatt tiegħu fuq il-miri ġenerali tal-
prijoritajiet tal-Faċilità u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika, fuq bażi annwali, tabella ta’ 
valutazzjoni li turi l-progress tal-proġetti 
kollha taħt is-CEF.

Or. en

Emenda 217
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 43a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a) Dawn l-evalwazzjonijiet għandhom 
jinkludu valutazzjonijiet dwar il-kapaċità 
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tal-Istati Membri jew tal-korpi ta’ 
implimentazzjoni kkonċernati li 
jikkonformaw mal-impenji ta’ 
kofinanzjament tagħhom stess fit-tlestija 
tal-għotjiet tal-UE jew tal-istrumenti 
finanzjarji innovattivi pprovduti sabiex 
jitwettaq proġett ta’ interess komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjonijiet tal-KE għandhom jikkunsidraw ukoll b’attenzjoni r-riżultati tal-Istati 
Membri meta dawn jinvolvu ruħhom fit-twettiq ta’ proġett ta’ interess komuni, minbarra li 
jivvalutaw il-konformità mal-għanijiet tas-CEF u l-prijoritajiet tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Emenda 218
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Fuq il-bażi tal-linji gwida speċifiċi 
għal kull settur stabbiliti f’Regolamenti 
separati, tfasslet lista ta’ oqsma ta' prijorità 
li għalihom għandu japplika dan ir-
Regolament u din għandha tkun inkluża fl-
Anness. Sabiex jittieħed kont ta' xi bidliet 
li jista' jkun hemm fil-prijoritajiet politiki u 
l-kapaċitajiet teknoloġiċi, kif ukoll il-flussi 
tat-traffiku, għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni s-setgħa li taddotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex 
jiġu addottati emendi fl-Anness. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-
ħidma preparatorja tagħha, anke fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, hija u 
tipprepara u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura li d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(44) Fuq il-bażi tal-linji gwida speċifiċi 
għal kull settur stabbiliti f’Regolamenti 
separati, tfasslet lista ta’ oqsma ta' prijorità 
li għalihom għandu japplika dan ir-
Regolament u din għandha tkun inkluża fl-
Anness. Sabiex jittieħed kont ta' xi bidliet 
li jista' jkun hemm fil-prijoritajiet politiki u 
l-kapaċitajiet teknoloġiċi, kif ukoll il-flussi 
tat-traffiku, għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni s-setgħa li taddotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex 
jiġu addottati emendi fl-Anness. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-
ħidma preparatorja tagħha, anke fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, waqt il-
preparazzjoni u t-tfassil, għandha tiżgura 
illi d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Deċiżjonijiet importanti għandhom bilfors isiru fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 219
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Fuq il-bażi tal-linji gwida speċifiċi 
għal kull settur stabbiliti f'Regolamenti 
separati, tfasslet lista ta' oqsma ta' prijorità 
li għalihom għandu japplika dan ir-
Regolament u din għandha tkun inkluża fl-
Anness. Sabiex jittieħed kont ta' xi bidliet 
li jista' jkun hemm fil-prijoritajiet politiki u 
l-kapaċitajiet teknoloġiċi, kif ukoll il-flussi
tat-traffiku, għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni s-setgħa li taddotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex 
jiġu addottati emendi fl-Anness. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet kif suppost waqt 
ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq 
livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, hija u 
tipprepara u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura illi d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(44) Fuq il-bażi tal-linji gwida speċifiċi 
għal kull settur stabbiliti f'Regolamenti 
separati, tfasslet lista ta' oqsma ta' prijorità 
li għalihom għandu japplika dan ir-
Regolament u din għandha tkun inkluża fl-
Anness. Sabiex jittieħed kont ta' xi bidliet 
li jista' jkun hemm fil-prijoritajiet politiki u 
l-kapaċitajiet teknoloġiċi, kif ukoll il-flussi 
tat-traffiku, għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni s-setgħa li taddotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex 
jiġu addottati emendi fl-Anness. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet kif suppost waqt 
ix-xogħol preparatorju tagħha mal-korpi 
kollha kompetenti inklużi l-awtoritajiet 
lokali, reġjonali u statali, inkluż fuq livell 
espert. Il-Kummissjoni, hija u tipprepara u 
tfassal atti delegati, għandha tiżgura illi d-
dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. es

Emenda 220
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom jiġu mħarsa permezz ta’ miżuri 
proporzjonali tul iċ-ċiklu tal-infiq kollu 
kemm hu, li jinkludi l-prevenzjoni, il-kxif u 
l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-
irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball 
jew użati b’mod ħażin u, fejn xieraq, 
sanzjonijiet.

(47) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
Ewropea għandhom jiġu mħarsa permezz 
ta’ miżuri proporzjonali tul iċ-ċiklu tal-
infiq kollu kemm hu, li jinkludi l-
prevenzjoni, id-detezzjoni u l-
investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru 
ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew 
użati b’mod ħażin u, fejn xieraq, 
sanzjonijiet. Din l-informazzjoni kollha, 
fil-fażijiet kollha tagħha, għandha tinġieb 
quddiem il-Parlament bi transparenza 
sħiħa

Or. es

Emenda 221
Werner Langen

Proposta għal regolament
Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Il-forom tal-kuntratt għandhom 
jikkorrispondu mal-prinċipji u ċ-
ċirkostanzi tal-proġett u jiżgurawhom, 
sabiex tiġi garantita kompetizzjoni ġusta u 
wiesgħa għas-sejħiet għall-offerti tal-
proġett, li huma kofinanzjati mill-fondi 
tas-CEF.
Sabiex jinkiseb l-aħjar prezz u l-aktar 
wieħed ekonomiku u l-iktar 
implimentazzjoni effiċjenti, il-prinċipji 
tal-kuntratt għandhom jiġu stabbiliti 
b’mod ġust u r-riskji kif xieraq, 
irrispettivament mill-istandards nazzjonali 
jew internazzjonali jekk dan il-prinċipju 
jiġi applikat.

Or. de



PE496.337v01-00 82/143 AM\912704MT.doc

MT

Emenda 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni 
ġusta u wiesgħa għall-proġetti, li jiġu 
ffinanzjati mill-fondi tas-CEF, il-forma 
tal-kuntratt għandha tkun tikkorrispondi 
mal-għanijiet u ċ-ċirkostanzi tal-proġett. 
Il-kundizzjonijiet tal-kuntratt għandhom 
jitfasslu b’tali mod li r-riskji assoċjati 
miegħu jinqasmu b’mod ġust, sabiex 
jinkiseb l-iktar prezz ekonomiku u 
jintlaħaq l-iktar ftehim effiċjenti. Dan il-
prinċipju japplika irrispettivament minn 
jekk jintużax mudell tal-kuntratt 
nazzjonali jew internazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri tal-UE hemm it-tendenza li dejjem qed tikber li l-awtoritajiet kontraenti 
jimmodifikaw il-kundizzjonijiet ġenerali tal-kuntratt b’kundizzjonijiet speċjali tal-kuntratt u 
b’hekk, jinbidel it-tqassim tar-riskji fil-qasam tal-proġetti pubbliċi. Dawn il-bidliet fit-tqassim 
tar-riskji mhux biss għandhom impatti negattivi fuq is-sitwazzjoni kuntrattwali tal-kuntrattur 
rilevanti, iżda wkoll fuq l-ambjent ġenerali kompetittiv fil-pajjiżi rilevanti, kif ukoll fuq il-
proġett innifsu.

Emenda 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni 
wiesgħa u ġusta għall-proġetti li 
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jibbenefikaw minn fondi tas-CEF, l-
offerti għandhom ikunu bbażati fuq 
kundizzjonijiet kuntrattwali ġusti u 
trasparenti u l-forma ta’ kuntratt użat 
għandha tkun xierqa għall-għanijiet u ċ-
ċirkostanzi tal-proġett.

Or. en

Emenda 224
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Uħud mill-proġetti ta’ infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni jistgħu jeħtieġu 
kollegament ma’ u jgħaddu minn pajjiżi 
terzi ġirien, pajjiżi ta’ qabel l-adeżjoni jew 
oħrajn. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
għandha toffri mezzi ssemplifikati ta' kif 
dawn l-infrastrutturi għandhom jiġu 
kkollegati u ffinanzjati, sabiex tiġi żgurata 
l-koerenza bejn strumenti interni u esterni 
tal-baġit tal-Unjoni.

(48) Uħud mill-proġetti ta’ infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni jistgħu jeħtieġu 
kollegament ma’ u jgħaddu minn pajjiżi 
terzi ġirien, pajjiżi ta’ qabel l-adeżjoni jew 
oħrajn. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
teħtieġ li toffri mezzi ssemplifikati ta' kif 
dawn l-infrastrutturi għandhom jiġu 
kkollegati u ffinanzjati, sabiex tiġi żgurata 
l-koerenza bejn strumenti interni u esterni 
tal-baġit tal-Unjoni. Għalhekk, huwa 
meħtieġ li jkun hemm koordinazzjoni bejn 
id-Direttorati Ġenerali involuti tal-KE 
sabiex ma jinħolqux ostakli għat-twettiq 
ta’ dawn il-proġetti, b’mod partikolari fir-
rigward tal-Awtostradi fil-Baħar.

Or. it

Emenda 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta għal regolament
Premessa 48
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Uħud mill-proġetti ta’ infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni jistgħu jeħtieġu 
kollegament ma’ u jgħaddu minn pajjiżi 
terzi ġirien, pajjiżi ta’ qabel l-adeżjoni jew 
oħrajn. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
għandha toffri mezzi ssemplifikati ta’ kif 
dawn l-infrastrutturi għandhom jiġu 
kkollegati u ffinanzjati, sabiex tiġi żgurata 
l-koerenza bejn strumenti interni u esterni 
tal-baġit tal-Unjoni.

(48) Uħud mill-proġetti ta’ infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni jistgħu jeħtieġu 
kollegament ma’ u jgħaddu minn pajjiżi 
terzi ġirien, pajjiżi ta’ qabel l-adeżjoni jew 
oħrajn. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
għandha toffri mezzi ssemplifikati ta’ kif 
dawn l-infrastrutturi għandhom jiġu 
kkollegati u ffinanzjati, sabiex tiġi żgurata 
l-koerenza bejn strumenti interni u esterni 
tal-baġit tal-Unjoni. Fil-qasam tat-
trasport, għandha tingħata attenzjoni 
speċjali lit-tisħiħ tal-konnessjonijiet bejn
in-netwerks tat-trasport trans-Ewropej u 
trans-Mediterranju b’mod partikolari biex 
jiġi ffaċilitat it-trasport ta’ merkanzija
permezz tal-awtostradi tal-baħar. Fis-
settur tal-enerġija, għandu jkun hemm 
enfasi fuq it-tlestija taċ-ċirkuwitu elettriku
tal-Mediterran u l-iżvilupp ta’ 
interkonnessjonijiet elettriċi taħt l-ilma
direttament bejn l-UE u l-pajjiżi tax-Xlokk
tal-Mediterran biex tiġi strutturata l-
komplementarjetà taż-żewġ sistemi tal-
enerġija.

Or. fr

Emenda 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Uħud mill-proġetti ta’ infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni jistgħu jeħtieġu 
kollegament ma’ u jgħaddu minn pajjiżi 
terzi ġirien, pajjiżi ta’ qabel l-adeżjoni jew 
oħrajn. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
għandha toffri mezzi ssimplifikati ta’ kif 
dawn l-infrastrutturi għandhom jiġu 

(48) Uħud mill-proġetti ta’ infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni jistgħu jeħtieġu 
kollegament ma’ u jgħaddu minn pajjiżi 
terzi ġirien, pajjiżi ta’ qabel l-adeżjoni jew 
oħrajn bħal fin-Nofsinhar u l-Lvant tal-
Mediterran, li għandhom enerġija 
sostanzjali mix-xemx li tista’ tiġi 
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kkollegati u ffinanzjati, sabiex tiġi żgurata 
l-koerenza bejn strumenti interni u esterni 
tal-baġit tal-Unjoni.

impurtata fl-UE permezz ta’ kollegamenti 
tal-elettriku fuq distanzi twal. Il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa għandha toffri 
mezzi ssimplifikati ta’ kif dawn l-
infrastrutturi għandhom jiġu kkollegati u 
ffinanzjati, sabiex tiġi żgurata l-koerenza 
bejn strumenti interni u esterni tal-baġit tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 227
Franck Proust

Proposta għal regolament
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) Il-parteċipazzjoni ta’ impriżi
stabbiliti f’pajjiżi terzi hija kundizzjoni 
essenzjali sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-
faċilità Nikkollegaw l-Ewropa permezz 
tal-esperjenza u n-natura teknika li 
jistgħu jġibu għall-proġetti. Dan ma
għandux isir mingħajr ma tingħata 
attenzjoni partikolari lir-rispett mill-istess 
impriżi tad-drittijiet tax-xogħol, soċjali u 
ambjentali. Din hija domanda li dejjem 
qed tikber għas-soċjetà Ewropea. Huwa 
għalhekk meħtieġ li l-Kummissjoni 
tingħata l-mezzi biex twettaq il-missjoni 
tagħha li tippromwovi l-kompetizzjoni
ġusta bejn il-pajjiżi Ewropej u dawk terzi.

Or. fr

Emenda 228
Franck Proust

Proposta għal regolament
Premessa 48b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48b) Il-parteċipazzjoni fi proġetti
ffinanzjati mill-impriżi tal-UE stabbiliti 
f’pajjiżi terzi għandhom ikunu 
akkumpanjati mir-rekwiżit tar-reċiproċità
fir-relazzjonijiet kummerċjali. Meta 
jagħmlu dan, l-impriżi Ewropej se 
jkollhom aċċess għal opportunitajiet
simili fil-pajjiżi terzi kkonċernati.

Or. fr

Emenda 229
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament joħloq il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u jiddetermina l-
kundizzjonijiet, il-metodi u l-proċeduri 
għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni lin-netwerks trans-Ewropej sabiex 
tagħti appoġġ lil proġetti fil-qasam tal-
infrastrutturi tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni.

Dan ir-Regolament joħloq il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u jiddetermina l-
kundizzjonijiet, il-metodi u l-proċeduri 
għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni lin-netwerks trans-Ewropej sabiex 
tagħti appoġġ lil proġetti fil-qasam tal-
infrastrutturi tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni u f’dawk il-proġetti ta’ 
sinerġija bejniethom.

Or. it

Emenda 230
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament joħloq il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u jiddetermina l-
kundizzjonijiet, il-metodi u l-proċeduri 
għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni lin-netwerks trans-Ewropej sabiex 
tagħti appoġġ lil proġetti fil-qasam tal-
infrastrutturi tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni.

Dan ir-Regolament joħloq il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u jiddetermina l-
kundizzjonijiet, il-metodi u l-proċeduri 
għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni lin-netwerks trans-Ewropej sabiex 
tagħti appoġġ lil proġetti fil-qasam tal-
infrastrutturi tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni. Fil-qasam tal-
enerġija, il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandha tgħin lill-Unjoni sabiex 
tinvesti fl-effiċjenza enerġetika, l-enerġija 
rinnovabbli u netwerks intelliġenti tat-
twassil u t-tqassim tal-elettriku.

Or. en

Emenda 231
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "sezzjoni transkonfinali” tfisser is-
sezzjoni, li tiżgura il-kontinwità ta’ proġett 
ta’ interess komuni bejn tal-anqas żewġ 
Stati Membri jew bejn Stat Membru u 
pajjiż ġar;

(2) "sezzjoni transkonfinali” tfisser is-
sezzjoni, li tiżgura il-kontinwità ta’ proġett 
ta’ interess komuni bejn tal-anqas żewġ 
Stati Membri jew bejn Stat Membru u 
pajjiż ġar, li jinkludu l-artijiet interni ta’ 
portijiet marittimi kif ukoll portijiet;

Or. en

Emenda 232
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "sezzjoni transkonfinali” tfisser is-
sezzjoni, li tiżgura il-kontinwità ta’ proġett 
ta’ interess komuni bejn tal-anqas żewġ 
Stati Membri jew bejn Stat Membru u 
pajjiż ġar;

(2) "sezzjoni transkonfinali” tfisser il-
kollegament bejn l-eqreb nodi fuq iż-żewġ 
naħat tal-konfini;

Or. en

Emenda 233
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "sezzjoni transkonfinali” tfisser is-
sezzjoni, li tiżgura il-kontinwità ta’ proġett 
ta’ interess komuni bejn tal-anqas żewġ 
Stati Membri jew bejn Stat Membru u 
pajjiż ġar;

(2) "sezzjoni transkonfinali” tfisser is-
sezzjoni, li tiżgura t-twettiq jew il-
kontinwità ta’ proġett ta’ interess komuni 
bejn tal-anqas żewġ Stati Membri jew bejn 
Stat Membru u pajjiż ġar;

Or. ro

Emenda 234
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "azzjonijiet ta’ appoġġ għall-
programm” tfisser miżuri ta’ 
akkumpanjament, neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa u l-linji gwida individwali 
speċifiċi għas-settur, bħal servizzi 
(speċjalment ta’ assistenza teknika), u kif 
ukoll attivitajiet preparatorji, ta’ fattibbiltà, 
ta’ koordinazzjoni, ta’ monitoraġġ, ta’ 

(5) "azzjonijiet ta’ appoġġ għall-
programm” tfisser il-miżuri kollha ta’ 
akkumpanjament, neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa u l-linji gwida individwali 
speċifiċi għas-settur, bħal servizzi 
(speċjalment ta’ assistenza teknika), u kif 
ukoll attivitajiet preparatorji, ta’ fattibbiltà, 
ta’ koordinazzjoni, ta’ monitoraġġ, ta’ 
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kontroll, ta’ awditjar u ta’ evalwazzjoni li 
huma direttament meħtieġa għall-ġestjoni 
ta' din il-Faċilità u s-seħħ tal-objettivi 
tagħha, u b’mod partikolari l-istudji, il-
laqgħat, l-informazzjoni, il-kartografija 
infrastrutturali, il-ġemellaġġi, it-tqassim ta' 
informazzjoni, l-azzjonijiet ta’ 
sensibilizzazzjoni u ta’ komunikazzjoni, l-
ispejjeż marbutin man-netwerks tal-IT li 
jiffukaw fuq l-iskambju ta’ informazzjoni, 
flimkien ma’ kull spiża teknika u ta’ 
assistenza amministrattiva oħra li tista’
tkun meħtieġa għall-ġestjoni ta' din il-
Faċilità jew l-implimentazzjoni tal-linji 
gwida individwali speċifiċi għas-settur;

konsultazzjoni tal-partijiet interessati, ta’ 
kontroll, ta’ awditjar u ta’ evalwazzjoni li 
huma direttament meħtieġa għall-ġestjoni 
ta' din il-Faċilità u s-seħħ tal-objettivi 
tagħha, u b’mod partikolari l-istudji, il-
laqgħat, l-informazzjoni, il-kartografija 
infrastrutturali, il-ġemellaġġi, it-tqassim ta' 
informazzjoni, l-azzjonijiet ta’ 
sensibilizzazzjoni u ta’ komunikazzjoni, l-
ispejjeż marbutin man-netwerks tal-IT li 
jiffukaw fuq l-iskambju ta’ informazzjoni, 
flimkien ma’ kull spiża teknika u ta’ 
assistenza amministrattiva oħra li tista’ 
tkun meħtieġa għall-ġestjoni ta' din il-
Faċilità jew l-implimentazzjoni tal-linji 
gwida individwali speċifiċi għas-settur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment taċ-ċittadini kkonċernati u l-partijiet interessati rilevanti huwa essenzjali fl-
appoġġ tal-implimentazzjoni effettiva tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa: għalhekk għandu 
jiddaħħal fost l-attivitajiet preparatorji u l-ġestjoni ta’ faċilità bħal din.

Emenda 235
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "azzjonijiet ta’ appoġġ għall-
programm” tfisser miżuri ta’ 
akkumpanjament, neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa u l-linji gwida individwali 
speċifiċi għas-settur, bħal servizzi 
(speċjalment ta’ assistenza teknika), u kif 
ukoll attivitajiet preparatorji, ta’ fattibbiltà, 
ta’ koordinazzjoni, ta’ monitoraġġ, ta’ 
kontroll, ta’ awditjar u ta’ evalwazzjoni li 
huma direttament meħtieġa għall-ġestjoni 
ta' din il-Faċilità u s-seħħ tal-objettivi 
tagħha, u b’mod partikolari l-istudji, il-

(5) "azzjonijiet ta’ appoġġ għall-
programm” tfisser miżuri ta’ 
akkumpanjament, neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa u l-linji gwida individwali 
speċifiċi għas-settur, bħal servizzi 
(speċjalment ta’ assistenza teknika), u kif 
ukoll attivitajiet preparatorji, ta’ fattibbiltà, 
ta’ koordinazzjoni, ta’ monitoraġġ, ta’ 
kontroll, ta’ awditjar u ta’ evalwazzjoni kif 
ukoll Valutazzjonijiet tal-Impatt 
Ambjentali u Valutazzjonijiet Ambjentali 
Strateġiċi li huma direttament meħtieġa 
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laqgħat, l-informazzjoni, il-kartografija 
infrastrutturali, il-ġemellaġġi, it-tqassim ta' 
informazzjoni, l-azzjonijiet ta’ 
sensibilizzazzjoni u ta’ komunikazzjoni, l-
ispejjeż marbutin man-netwerks tal-IT li 
jiffukaw fuq l-iskambju ta’ informazzjoni, 
flimkien ma’ kull spiża teknika u ta’ 
assistenza amministrattiva oħra li tista’ 
tkun meħtieġa għall-ġestjoni ta' din il-
Faċilità jew l-implimentazzjoni tal-linji 
gwida individwali speċifiċi għas-settur;

għall-ġestjoni ta' din il-Faċilità u s-seħħ tal-
objettivi tagħha, u b’mod partikolari l-
istudji, il-laqgħat, l-informazzjoni, il-
kartografija infrastrutturali, il-ġemellaġġi, 
it-tqassim ta' informazzjoni, l-azzjonijiet 
ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ komunikazzjoni, 
l-ispejjeż marbutin man-netwerks tal-IT li 
jiffukaw fuq l-iskambju ta’ informazzjoni, 
flimkien ma’ kull spiża teknika u ta’ 
assistenza amministrattiva oħra li tista’ 
tkun meħtieġa għall-ġestjoni ta' din il-
Faċilità jew l-implimentazzjoni tal-linji 
gwida individwali speċifiċi għas-settur;

Or. en

Emenda 236
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) 'proċedura ta’ konsultazzjoni' tfisser 
proċedura xierqa u adegwata inkluż ir-
rispett tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus kif 
stabbilit mid-Direttiva 2003/4, li biha, 
qabel l-adozzjoni ta’ proġett ta’ interess 
komuni, il-partijiet interessati kkonċernati 
kollha jiġu kkonsultati skont ir-regoli u l-
liġijiet nazzjonali eżistenti sabiex jesprimu 
t-tħassib u s-suġġerimenti tagħhom 
rigward il-proġett. Konsultazzjoni bħal 
din hija konformi mar-rekwiżiti skont kif 
stabbilit fid-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 
85/337 u 2001/42.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment tal-popolazzjoni kkonċernata u tal-partijiet interessati meta jintalbu sabiex 
jikkontribwixxu mill-istadju tal-istudju tal-vijabbiltà u qabel kwalunkwe adozzjoni finali ta’ 
proġett ta’ interess komuni huwa meħtieġ skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2001/42/KE u huwa 
fattur ewlieni sabiex tiġi evitata kwalunkwe ħsara lill-ambjent u lis-saħħa pubblika.
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Emenda 237
Phil Bennion

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex 
titqies bħala konġestjoni;

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ċerti każijiet it-titjib jew ir-riabilitazzjoni jistgħu jkunu meħtieġa sabiex jingħelbu l-
konġestjonijiet.

Emenda 238
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex 
titqies bħala konġestjoni;

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz tal-ħolqien ta’ infrastruttura ġdida 
jew bil-modernizzazzjoni sostanzjali tal-
infrastruttura eżistenti sabiex tiżdied il-
kapaċità tagħha bħal pontijiet jew mini li 
jindirizzaw il-problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien.
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Or. en

Emenda 239
Tanja Fajon

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex titqies 
bħala konġestjoni;

(12) "konġestjoni” fis-settur tat-trasport 
tfisser ostaklu fiżiku jew tekniku li jwassal 
għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa l-
kontinwità u t-tfixkil ta’ flussi għal distanzi 
twal u transkonfinali. Ostakolu bħal dan 
jista’ jiġi assorbit permezz tal-ħolqien ta’ 
infrastruttura ġdida, jew sostanzjalment 
bit-titjib ta’ dik eżistenti sabiex tiżdied il-
kapaċità tagħha bħal pontijiet jew mini li 
jindirizzaw il-problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien. Il-
ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura eżistenti 
ma għandhiex titqies bħala konġestjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “konġestjoni” qed jintuża fil-kuntest tal-infrastruttura tat-trasport; għalhekk id-
definizzjoni għandha tiġi limitata għas-settur tat-trasport. Id-definizzjoni proposta mill-KE 
hija limitata wisq u ma tikkunsidrax is-sitwazzjonijiet kollha li fil-prattika joħolqu 
konġestjoni. L-aħħar sentenza tad-definizzjoni proposta mill-KE toħloq konfużjoni minħabba 
li tħawwad id-definizzjoni tal-konġestjoni mar-rimedju għall-eliminazzjoni tal-konġestjoni, u 
għalhekk għandha tiġi mħassra.

Emenda 240
Jelko Kacin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘konġestjoni’ tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 

(12)  "konġestjoni" fis-settur tat-trasport 
tfisser ostaklu fiżiku jew tekniku li jwassal 
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l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex 
titqies bħala konġestjoni;

għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa l-
kontinwità u t-tfixkil ta’ flussi għal distanzi 
twal u transkonfinali. Ostakolu bħal dan 
jista’ jiġi assorbit permezz tal-ħolqien ta’ 
infrastruttura ġdida jew sostanzjalment bit-
titjib ta’ dik eżistenti sabiex tiżdied il-
kapaċità tagħha bħal pontijiet jew mini li 
jindirizzaw il-problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien;

Or. en

Emenda 241
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex 
titqies bħala konġestjoni;

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet, lokkijiet, ilqugħ, sollijiet tal-
qiegħ jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, żgombru tal-pontijiet, qisien tad-
dimensjonijiet tal-fairway jew permezz tat-
titjib tas-sezzjonijiet intermedjarji tal-
infrastruttura li huma kklassifikati bħala 
inferjuri sal-livell tal-bqija tan-netwerk; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konġestjonijiet għandhom ikopru l-modi kollha. Il-konġestjonijiet jistgħu jitneħħew minn 
infrastruttura ġdida, iżda f’ċerti każijiet ikun iżjed kosteffiċjenti li tittjjeb l-infrastruttura 
eżistenti.

Emenda 242
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex 
titqies bħala konġestjoni;

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien;

Or. en

Emenda 243
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex 
titqies bħala konġestjoni;

(12)  "konġestjoni” fis-settur tat-trasport 
tfisser ostaklu fiżiku jew tekniku li jwassal 
għal twaħħil jew xkiel fis-sistema li 
jaffetwa l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi 
twal u transkonfinali. Ostakolu bħal dan 
jista’ jiġi assorbit permezz tal-bini ta’ 
infrastruttura ġdida jew permezz ta’ titjib 
sostanzjali fl-infrastruttura eżistenti 
sabiex tittejjeb il-kapaċità tagħha, bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien.

Or. sl

Ġustifikazzjoni

It-terminu “konġestjoni” hawnhekk qed jintuża fil-kuntest ta’ infrastruttura ta’ trasport u 
għalhekk id-definizzjoni għandha tkun limitata b’mod adegwat. Id-definizzjoni tal-
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Kummissjoni ma tindirizzax iċ-ċirkostanzi prinċipali kollha li fil-prattika jwasslu għal 
konġestjoni. L-aħħar sentenza fid-definizzjoni għandha titħassar minħabba li din tirreferi biss 
għall-mod kif għandhom jitneħħew il-konġestjonijiet, u għalhekk ma tappartjenix għad-
definizzjoni.

Emenda 244
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex 
titqies bħala konġestjoni;

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien u permezz tal-aġġornament 
tal-infrastruttura eżistenti li tista’ ġġib 
titjib sinifikanti permezz ta’ 
innovazzjonijiet tekniċi li jsolvu t-tfixkil 
tal-konġestjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-analiżi tal-kostbenefiċċji u l-Valutazzjoni tal-Impatt Strateġiku Ambjentali kwalunkwe 
soluzzjoni xierqa u sostenibbli tista’ tiġi adottata sabiex tiġi solvuta konġestjoni bl-iktar mod 
veloċi u kosteffiċjenti li m’għandux jipprekludi t-titjib tal-infrastruttura eżistenti, jekk tkun 
teżisti.

Emenda 245
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku, 
operattiv jew organizzattiv li jinterrompi 
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l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien. 
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

jew ifixkel il-kontinwità ta’ flussi tat-
trasport. Ostakolu bħal dan jista’ jiġi 
assorbit primarjament b’użu iżjed 
effiċjenti jew permezz tal-aġġornament u 
r-riabilitazzjoni tal-infrastruttura 
eżistenti. Jekk dan ma jkunx biżżejjed, 
jista’ jkun li jkollha tinbena infrastruttura 
ġdida;

Or. en

Emenda 246
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 “Konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal.
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien.
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

(12) “Konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet u mini jew l-adattament tagħhom
(bypass) li jindirizzaw il-problemi bħal 
pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex titqies 
bħala konġestjoni;

Or. fr

Emenda 247
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘konġestjoni’ tfisser ostaklu fiżiku li (12) "koġestjoni" fis-settur tat-traffiku 
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jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex 
titqies bħala konġestjoni;

tfisser ostaklu fiżiku jew tekniku li jwassal 
għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa l-
kontinwità u t-tfixkil tal-kapaċità ta’ 
trasport ta’ flussi għal distanzi twal u 
transkonfinali. Ostakolu bħal dan jista’ 
jiġi assorbit permezz tal-ħolqien ta’ 
infrastruttura ġdida, il-modernizzazzjoni 
sostanzjali jew ir-riabilitazzjoni ta’ dik 
eżistenti sabiex tiżdied il-kapaċità tagħha
bħal pontijiet, lokkijiet, ilqugħ, sollijiet tal-
qiegħ jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien, il-fond tal-fairway jew 
permezz tat-titjib tas-sezzjonijiet 
intermedjarji tal-infrastruttura li huma 
kklassifikati bħala inferjuri sal-livell tal-
bqija tan-netwerk.

Or. en

Emenda 248
Philip Bradbourn

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien. 
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura 
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

(12) "konġestjoni tat-trasport” tfisser 
ostaklu fiżiku li jwassal għal twaħħil fis-
sistema li jaffetwa l-kontinwità ta’ flussi 
tat-traffiku u li jista’ jiġi ssuperat permezz 
tal-ħolqien ta’ infrastruttura ġdida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun hemm każijiet fejn ikunu meħtieġa titjib jew riabilitazzjoni sabiex jiġu ssuperati l-
konġestjonijiet. Barra dan, il-problemi tal-konġestjoni ma jinħolqux biss fis-settur ferrovjarju 
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u mhux dejjem ikunu ostakoli fiżiċi.

Emenda 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) “Konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal.
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien. 
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura 
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

(12) “Konġestjoni” fit-trasport tfisser 
ostaklu fiżiku u/jew funzjonali li jwassal 
għal twaħħil fis-sistema li jaffettwa l-
kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal u li 
jista’ jitneħħa permezz ta’ infrastruttura 
ġdida jew permezz tal-modernizzazzjoni
sinifikanti tal-infrastruttura eżistenti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-problemi tal-konġestjoni relatati mat-toroq dojoq jistgħu jiġu solvuti f’daqqa permezz tal-
ħolqien u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura. Dan jinvolvi li ma tiġix limitata l-eliġibbiltà 
ta’ ċerti attivitajiet għall-finanzjament provdut taħt dan ir-Regolament, peress li dawn ix-
xogħlijiet jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

Emenda 250
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku 
u/jew funzjonali li jwassal għal twaħħil 
fis-sistema li jaffetwa l-kontinwità ta’ 
flussi għal distanzi twal. Ostakolu bħal dan 
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permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex 
titqies bħala konġestjoni;

jista’ jiġi assorbit permezz ta’ infrastruttura 
ġdida u/jew bit-tiġdid tal-infrastruttura 
eżistenti bħal pontijiet jew mini li 
jindirizzaw il-problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien.

Or. en

Emenda 251
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien. 
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura 
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku 
u/jew funzjonali li jwassal għal twaħħil 
fis-sistema li jaffetwa l-kontinwità ta’ 
flussi għal distanzi twal u li jista’ jkun 
megħlub bil-ħolqien ta’ infrastruttura 
ġdida. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex titqies 
bħala konġestjoni;

Or. pt

Emenda 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘konġestjoni’ tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 

(12) "konġestjoni" tfisser ostaklu fiżiku 
u/jew funzjonali li jwassal għal twaħħil 
fis-sistema li jaffetwa l-kontinwità ta’ 
flussi għal distanzi twal Ostakolu bħal dan 
jista’ jiġi assorbit permezz tal-ħolqien ta’ 
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pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien. 
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura 
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

infrastruttura ġdida jew permezz tat-tiġdid 
jew l-aġġornament tal-infrastruttura 
eżistenti;

Or. en

Emenda 253
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘konġestjoni’ tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien. 
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

(12) 'konġestjoni' tfisser ostaklu fiżiku, 
operattiv jew organizzattiv li jinterrompi 
jew ifixkel il-kontinwità ta’ flussi tat-
trasport/tal-enerġija. Ostakolu bħal dan 
jista’ jiġi assorbit primarjament permezz 
ta’ użu iżjed effiċjenti jew permezz tal-
aġġornament u r-riabilitazzjoni tal-
infrastruttura eżistenti. Jekk dan ma 
jkunx biżżejjed jista’ jkun li jkollha 
tinbena infrastruttura ġdida ;

Or. en

Emenda 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
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permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-
infrastruttura eżistenti ma għandhiex titqies 
bħala konġestjoni;

permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. The need to upgrade 
existing infrastructure shall not be 
considered as a bottleneck; fil-qasam tal-
enerġija, in-nuqqas ta’ kapaċità ta’ 
interkonnessjoni minħabba n-nuqqas ta’ 
infrastruttura jew minħabba fluss fiżiku 
limitat jew ġestjoni ħażina tas-sistema ;

Or. en

Emenda 255
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien. 
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura 
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

(12) "konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku 
u/jew funzjonali li jwassal għal twaħħil 
fis-sistema li jaffetwa l-kontinwità ta’ 
flussi għal distanzi twal. Ostakolu bħal dan 
jista’ jiġi assorbit permezz ta’ infrastruttura 
ġdida u/jew permezz tal-aġġornament jew 
il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura 
eżistenti;

Or. en

Emenda 256
Jörg Leichtfried

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) “konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li (13) “konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku 
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jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien. 
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

u/jew funzjonali fit-trasport li jwassal għal 
twaħħil fis-sistema li jaffettwa l-kontinwità 
ta’ flussi għal distanzi twal, li jista’ 
jitneħħa permezz tal-estensjoni jew il-
modernizzazzjoni tal-infrastruttura 
eżistenti u/jew l-infrastruttura ġdida;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-2008, in-netwerk tal-passaġġi tal-ilma twil 40.929 km intuża regolarment għat-trasport fl-
ilmijiet navigabbli interni. It-tneħħija tal-konġestjonijiet ħafna drabi tikkonċerna miżuri dwar 
passaġġi tal-ilma li jeżistu diġà.

Emenda 257
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) “konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien. 
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura 
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

(13) “konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku 
u/jew funzjonali li jwassal għal twaħħil 
fis-sistema li jaffettwa l-kontinwità ta’ 
flussi għal distanzi twal. Dan l-ostaklu 
funzjonali jista’ jitneħħa permezz tat-titjib 
tal-infrastruttura eżistenti u/jew l-
infrastruttura ġdida.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konġestjonijiet tan-netwerk tal-passaġġi fuq l-ilma jikkonċernaw ħafna drabi miżuri dwar 
passaġġi fuq l-ilma li jeżistu diġà, li għandhom għalhekk jikkunsidraw ir-rekwiżiti speċjali 
tat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni skont din id-definizzjoni.



AM\912704MT.doc 103/143 PE496.337v01-00

MT

Emenda 258
Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) 'netwerk iżolat' tfisser in-netwerk 
ferrovjarju ta’ Stat Membru, jew parti ta’ 
dan, kif definit fl-Artikolu 3 (qq) tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [linji 
gwida tat-TEN-T]

Or. en

Emenda 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandha 
tippermetti t-tħejjija u l-implimentazzjoni 
ta’ proġetti ta’ interess komuni fi ħdan il-
qafas tal-politika tan-netwerks trans-
Ewropej fis-setturi tal-enerġija, tat-trasport 
u tat-telekomunikazzjoni. B’mod 
partikolari, il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandha tappoġġa l-
implimentazzjoni ta’ proġetti mmirati 
għall-iżvilupp u l-kostruzzjoni ta' 
infrastruttura ġodda jew għat-titjib ta' dawk 
eżistenti fil-qasam tat-trasport, l-enerġija u 
t-telekomunikazzjoni. Għal dan il-għan, il-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa se tfittex li 
tilħaq dawn l-objettivi li ġejjin:

Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandha 
tippermetti t-tħejjija u l-implimentazzjoni 
ta’ proġetti ta’ interess komuni fi ħdan il-
qafas tal-politika tan-netwerks trans-
Ewropej fis-setturi tal-enerġija, tat-trasport 
u tat-telekomunikazzjoni. B’mod 
partikolari, il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandha tappoġġa l-
implimentazzjoni ta’ proġetti mmirati 
għall-iżvilupp u l-kostruzzjoni ta' 
infrastruttura ġodda jew għat-titjib jew it-
tiġdid ta' dawk eżistenti fil-qasam tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni. 
Għal dan il-għan, il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa se tfittex li tilħaq dawn l-objettivi 
li ġejjin:

Or. en
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Emenda 260
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament. Dan l-objettiv 
għandu jiffoka b’mod partikolari fuq 
reġjuni bi żvantaġġi naturali u 
demografiċi, bħar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-kisba tal-miri UE 2020, li jippromwovu tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, għandha 
tikkunsidra r-reġjuni kollha tal-UE sabiex jitħeġġeġ tkabbir ġust u bbilanċjat.

Emenda 261
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-parti ta’ kull netwerk 
li titlesta permezz ta’ proġetti ta’ interess 
komuni, il-volum ta’ investiment privat 
attratt lejn proġetti ta' interess komuni, u s-
sehem ta’ kull netwerk li jitlesta permezz 
ta’ proġetti ta' interess komuni mwettqa 
bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji taħt dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 262
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tikkontribwixxi għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv billi tiżviluppa 
netwerks trans-Ewropej moderni bi 
prestazzjonijiet tajba ħafna, u b’hekk iżżid 
il-benefiċċji għall-Unjoni Ewropea kollha 
kemm hi, mil-lat ta’ kompetittività u
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fi 
ħdan is-Suq Uniku u toħloq ambjent illi 
jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej 
moderni, bi prestazzjonijiet tajbin ħafna u 
sostenibbli, u b’hekk tipprovdi għall-
Unjoni Ewropea kollha kemm hi l-
kundizzjonijiet neċessarji għal koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali aħjar fi 
ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta’ investiment privat u 
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finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi tisfrutta s-sinerġiji bejn is-setturi 
kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi mkejla 
mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

pubbliku permezz ta’ taħlita ta’ strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta’ dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta’ investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta’ interess 
komuni, u b’mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta’ investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta’ interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 263
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

(a) li tikkontribwixxi għal żvilupp
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' 
minimizzazzjoni tal-ispejjeż esterni, it-
titjib tal-kompetittività u koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali fi ħdan is-
Suq Uniku u billi toħloq ambjent illi jgħin 
il-ħolqien ta' investiment privat u pubbliku 
permezz ta' taħlita ta' strumenti finanzjarji, 
bħall-użu tad-dħul mill-applikazzjoni tal-
prinċipju ta’ min iniġġes iħallas, għajnuna 
diretta mill-Unjoni u billi jiġu użati bl-
aqwa mod s-sinerġiji bejn is-setturi kollha. 
Il-kisba ta' dan il-għan tiġi mkejla mid-
daqs tal-volum ta' investiment pubbliku u 
privat fi proġetti ta' interess komuni, u 
b'mod partikolari minn kemm ikun il-
volum ta' investimenti pubbliċi u privati fi 
proġetti ta' interess komuni mwettqa bis-
saħħa tal-istrumenti finanzjarji taħt dan ir-
Regolament kif ukoll is-sehem 
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korrispondenti tar-riskji, il-qligħ u t-telf 
bejn l-investituri pubbliċi u privati.

Or. en

Emenda 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tikkontribwixxi għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv billi tiżviluppa 
netwerks trans-Ewropej moderni bi 
prestazzjonijiet tajba ħafna, u b’hekk iżżid 
il-benefiċċji għall-Unjoni Ewropea kollha 
kemm hi, mil-lat ta’ kompetittività u 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fi 
ħdan is-Suq Uniku u toħloq ambjent illi 
jgħin il-ħolqien ta’ investiment privat u 
pubbliku permezz ta’ taħlita ta’ strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi tisfrutta s-sinerġiji bejn is-setturi 
kollha. Il-kisba ta’ dan il-għan tiġi mkejla 
mid-daqs tal-volum ta’ investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta’ interess 
komuni, u b’mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta’ investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta’ interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b’hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta’ kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta’ investiment privat u 
pubbliku permezz ta’ taħlita ta’ strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta’ dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta’ investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta’ interess 
komuni, u b’mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta’ investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta’ interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament. Hija għandha 
tissodisfa l-prinċipji ta’ newtralità
teknoloġika u ta’ relazzjoni bbilanċjata
bejn l-effiċjenza u l-kost.

Or. fr

Emenda 265
Sabine Wils
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat 
u pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi ta' interess komuni mwettqa bis-
saħħa tal-istrumenti finanzjarji taħt dan ir-
Regolament.

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku permezz ta' taħlita ta' 
strumenti finanzjarji u għajnuna diretta 
mill-Unjoni u billi jiġu użati bl-aqwa mod 
s-sinerġiji bejn is-setturi kollha. Il-kisba ta' 
dan il-għan tiġi mkejla mill-effettività tal-
investiment fi proġetti ta' interess komuni, 
u b'mod partikolari f’dawk il-proġetti ta' 
interess komuni mwettqa bis-saħħa tal-
istrumenti finanzjarji taħt dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effettività tal-investimenti li jwettqu t-tlestija ta’ proġetti ta’ interess komuni fil-perjodu ta’ 
żmien mistenni tagħhom hija l-uniku metodu affidabbli sabiex jiġi evalwat il-kontribut għal 
tkabbir sostenibbli u inklużiv: il-perċentwal ta’ fondi pubbliċi jew privati ma jiżgura l-ebda 
riżultat affidabbli għalih innifsu.

Emenda 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
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u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna li 
jikkunsidraw il-flussi tat-traffiku futuri, u 
b'hekk toħroġ benefiċċji għall-Unjoni 
Ewropea kollha kemm hi f’termini ta' 
kompetittività u koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali fi ħdan is-Suq Uniku u 
billi toħloq ambjent illi jgħin il-ħolqien ta' 
investiment privat u pubbliku permezz ta' 
taħlita ta' strumenti finanzjarji u għajnuna 
diretta mill-Unjoni u billi jiġu użati bl-
aqwa mod s-sinerġiji bejn is-setturi kollha. 
Il-kisba ta' dan il-għan tiġi mkejla mid-
daqs tal-volum ta' investiment pubbliku u 
privat fi proġetti ta' interess komuni, u 
b'mod partikolari minn kemm ikun il-
volum ta' investimenti pubbliċi u privati fi 
proġetti ta' interess komuni mwettqa bis-
saħħa tal-istrumenti finanzjarji taħt dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 267
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
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ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament. Il-kisba ta’ dan il-
għan se titkejjel ukoll mill-effett 
kumulattiv ta’ dawn il-proġetti ta’ interess 
komuni għall-miri kumplessivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 268
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) a)tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
bi prestazzjonijiet tajba ħafna, u b’hekk 
iżżid il-benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi, mil-lat ta’ kompetittività u 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fi 
ħdan is-Suq Uniku u toħloq ambjent illi 
jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi tisfrutta s-sinerġiji bejn is-setturi 
kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi mkejla 
mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

(a) a)tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
bi prestazzjonijiet tajba ħafna, u b’hekk 
iżżid il-benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi, mil-lat ta’ kompetittività u 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fi 
ħdan is-Suq Uniku u toħloq ambjent illi 
jgħin il-ħolqien ta' investiment privat, 
pubbliku jew pubbliku-privat permezz ta' 
taħlita ta' strumenti finanzjarji u għajnuna 
diretta mill-Unjoni u billi tisfrutta s-
sinerġiji bejn is-setturi kollha. Il-kisba ta' 
dan il-għan tiġi mkejla mid-daqs tal-volum 
ta' investiment pubbliku u privat fi proġetti 
ta' interess komuni, u b'mod partikolari 
minn kemm ikun il-volum ta' investimenti 
pubbliċi, privati jew pubbliċi-privati fi 
proġetti ta' interess komuni mwettqa bis-
saħħa tal-istrumenti finanzjarji taħt dan ir-
Regolament.

Or. es
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Emenda 269
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra1, li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra , li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri. Il-kisba ta’ dan il-
għan se titkejjel mis-sehem tal-miri 
Ewropej milħuqa permezz ta' proġetti taħt 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 270
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra, li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha f’termini ta’ żvilupp sostenibbli,
b’mod partikolari li tnaqqas b’20 % l-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, 
li żżid b’20 % l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u li tgħolli s-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli għal 20 % sal-2020, filwaqt li 
tiżgura aktar solidarjetà bejn l-Istati 
Membri.

Or. fr

                                               
1 Jekk il-kundizzjonijiet ikunu tajbin, anke sa 30 %.
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Emenda 271
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra , li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq l-għan,
sal-2020 u meta mqabbel mal-livelli tal-
1990, li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra , li żżid b'20 % l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 272
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra , li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra , li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri, sabiex jinvestu fl-
effiċjenza enerġetika, fl-enerġija 
rinnovabbli u f’netwerks intelliġenti tat-
twassil u t-tqassim tal-elettriku.

Or. en

Emenda 273
Marita Ulvskog
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra, li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

(b) tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra, li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, u tikkontribwixxi biex jintlaħqu 
l-objettivi tal-2050, filwaqt li tiżgura aktar 
solidarjetà bejn l-Istati Membri.

Or. sv

Emenda 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra, li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra, li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri. Il-metodoloġija 
stabbilita għal valutazzjoni ex post tal-
effiċjenza u l-effikaċja tal-istrument 
għandha tinkludi konsultazzjonijiet bejn 
l-Istati Membri.

Or. pl

Emenda 275
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra, li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra, li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri. Minbarra dawn il-
miri, wieħed għandu jżomm f’moħħu dik 
tad-dekarbonizzazzjoni għal perjodu twil 
kif definit fil-Pjan Direzzjonali 2050 lejn 
soċjetà b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju.

Or. it

Emenda 276
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra , li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra , li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri sabiex jimxu lejn 
kisbiet speċifiċi għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet domestiċi ta’ 40 %, 60 % u 
80 % għall-2030, l-2040 u l-2050 
rispettivament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta’ min ifakkar kisbiet speċifiċi f’kull settur kif approvat mill-PE fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar 
Pjan Direzzjonali sabiex isir pass lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju 
fl-2050 li ġie adottat fi Frar li għadda.
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Emenda 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-mira 
ta’ sigurtà fil-provvista tal-enerġija, 
inkluż permezz ta’ diversifikazzjoni.

Or. pl

Emenda 278
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Li tiżgura l-iżvilupp ta’ infrastruttura
favur l-ambjent kollu kemm hu, skont 
studji ex-ante kif stabbiliti fl-Artikolu 3 ra 
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [linji 
gwida tat-TEN-T ], filwaqt li jitqies l-
impatt globali tal-proġetti fuq il-
bijodiversità, it-tniġġis tal-ilma u t-tniġġis 
tal-ħamrija

Or. fr

Emenda 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – pout b – nota f’qiegħ il-paġna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b. li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet1, 

b. li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
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ta' gassijiet b'effett ta' serra , li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

ta' gassijiet b'effett ta' serra , li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

1 Jekk il-kundizzjonijiet ikunu tajbin, anke 
sa 30 %.

1 Jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-
Kunsill Ewropew jintlaħqu, anke sa 30 %.

Or. en

Emenda 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Barra l-objettivi ġenerali stabbiliti taħt l-
Artikolu 3, il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandha tgħin sabiex jintlaħqu l-
objettivi speċifiċi settorjali li ġejjin:

1. Mingħajr ħsara għall-objettivi ġenerali 
stabbiliti taħt l-Artikolu 3, il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa għandha tgħin 
sabiex jintlaħqu l-objettivi speċifiċi 
settorjali li ġejjin:

Or. en

Emenda 281
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF;

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport tal-modi kollha li 
jkunu bbenefikaw mis-CEF;

Or. en
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Emenda 282
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF;

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin anke permezz ta’ ITS 
innovattiv, li jitkejlu mill-għadd ta' 
kollegamenti transkonfinali mtejba jew 
aġġornati u konġestjonijiet imneħħija 
minn fuq rotot tat-trasport li jkunu 
bbenefikaw mis-CEF;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konġestjonijiet u l-konnessjonijiet nieqsa jistgħu jitneħħew b’mod kosteffiċjenti kemm bit-
titjib tal-flussi tat-traffiku permezz ta’ ITS xieraq kif ukoll bit-titjib sinifikanti tal-
infrastruttura inadegwata eistenti kif ukoll permezz tal-bini ta’ infrstruttura ġdida meta tkun 
konformi bis-sħiħ mal-analiżi tal-kostbenefiċċju u mal-Valutazzjoni Strateġika tal-Impatt 
Ambjentali.

Emenda 283
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF;

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti interni u transkonfinali 
ġodda jew imtejba u konġestjonijiet 
imneħħija minn fuq rotot tat-trasport li 
jkunu bbenefikaw mis-CEF;

Or. en
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Emenda 284
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF;

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet, ittejjeb il-
konnettività man-nodi urbani u reġjonali,
tibni l-kollegamenti neqsin u ttejjeb il-
konnessjonijiet ferrovjarji maż-żoni u l-
postijiet industrijali, li jitkejlu mill-għadd 
ta' sezzjonijiet transkonfinali u sezzjonijiet 
industrijali li jkunu ġew abbandunati jew 
maqtugħa sa mit-Tieni Gwerra Dinjija u 
li jkunu ġew riabilitati jew mibnija mill-
ġdid, u mill-għadd ta’ kollegamenti 
transkonfinali ġodda jew imtejba u 
konġestjonijiet imneħħija minn fuq rotot 
tat-trasport li jkunu bbenefikaw mis-CEF;

Or. en

Emenda 285
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF.

(i) li tneħħi l-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin u tgħaqqad is-
segmenti transkonfinali, li jitkejlu mill-
għadd ta' kollegamenti transkonfinali 
ġodda jew imtejba u konġestjonijiet 
imneħħija minn fuq rotot tat-trasport li 
jkunu bbenefikaw mill-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa.

Or. es
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Emenda 286
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27;

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tal-ferroviji konvenzjonali, 
min-netwerks tat-toroq u mill-ilmijiet 
interni navigabbli  fl-UE-27 imtejba 
sabiex jilħqu r-rekwiiti tan-netwerk 
ewlieni u –ieda tat-tul tan-netwerk tal-
ferroviji li għandhom veloċità għolja fl-
UE-27;

Or. en

Emenda 288
Philip Bradbourn

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27;

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien fuq netwerks 
maħluqa jew imtejba permezz ta’ dan ir-
Regolament, sabiex jitkejlu mit-tul tal-
infrastruttura tat-trasport tul l-UE-27 
mingħajr konġestjonijiet kbar;

Or. en

Emenda 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fuq medda ta’ tul ta’ żmien; li 
tiżgura trasport sostenibbli u effiċjenti fit-
tul ta’ żmien, li għandu jiġi mkejjel mit-tul 
tan-netwerk tal-ferroviji konvenzjonali fl-
UE-27 u mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
li għandhom veloċità għolja fl-UE-27;

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fuq medda ta’ tul ta’ żmien; li 
tiżgura trasport sostenibbli u effiċjenti fit-
tul ta’ żmien, li għandu jiġi mkejjel mit-tul 
tan-netwerk tal-ferroviji u tax-xmajjar 
mibni jew imtejjeb permezz tar-
Regolament attwali fl-UE-27 u n-numru
ta’ awtostradi tal-baħar maħluqa;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-trasport fuq ix-xmajjar u l-awtostradi tal-ibħra jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà u l-
effikaċja tat-trasport fuq perjodu ta’ żmien twil, bl-istess mod bħas-settur ferrovjarju. Barra 
minn hekk, ir-referenza għall-awtostradi tal-ibħra hija aktar rilevanti fir-rigward tal-għan 
tas-sostenibbiltà u l-effiċjenza, aktar milli għall-għan tal-integrazzjoni u l-interkonnessjoni
(kuntrarjament għal dak propost fl-Emenda 38 tal-korapporteurs).

Emenda 290
Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27;

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27; u li tiżgura li t-tul tat-
toroq tan-netwerk ewlieni jkollu 
kopertura adegwata f’termini ta’ 
infrastruttura għall-provvista ta’ 
karburanti alternattivi lil vetturi li jużaw 
dawn it-toroq fl-UE-27 u t-tnaqqis fl-
għadd ta’ korrimenti fuq in-netwerk tat-
toroq fl-UE-27 ;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jifhem li t-toroq xorta waħda jibqgħu jikkostitwixxu parti ewlenija 
min-netwerk tat-trasport tal-UE fil-ġejjieni. F’dan ir-rigward, għandu jsir kull sforz possibbli 
sabiex jitnaddaf mill-karbonju u sabiex jiġi żgurat li aħna nimxu lejn karburanti rinnovabbli 
għat-tħaddim tal-vetturi fit-toroq.

Emenda 291
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27;

(ii) li tiżgura sistemi ta’ trasport sostenibbli 
u effiċjenti fit-tul ta’ żmien. L-ilħuq ta’ 
dan l-għan għandu jiġi mkejjel mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji konvenzjonali fl-UE-
27 b’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE), Nru 
XXXX/2012 [linji gwida tat-TEN-T], mit-
tul tan-netwerk tal-ferroviji li għandhom 
veloċità għolja fl-UE-27, it-tul tan-netwerk 
tal-kanali ta’ ġewwa l-art u t-tul skont il-
klassi fl-UE-27, it-tul tat-toroq tan-
netwerk ewlieni li jkollu kopertura 
adegwata tal-infrastruttura li tista' 
tipprovdi karburanti alternattivi lill-vetturi 
fl-UE-27 u t-tnaqqis fl-għadd ta’ 
korrimenti fuq in-netwerk tat-toroq fl-UE-
27;

Or. en

Emenda 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u (ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
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effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27;

effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja u tan-netwerk tal-ilmijiet interni 
navigabbli maħluqa jew imtejba permezz 
ta’ dan ir-Regolament fl-UE-27;

Or. en

Emenda 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27;

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fiż-żmien qasir u fit-tul ta’ 
żmien, li għandu jiġi mkejjel mis-sehem 
modali tat-trasport ferrovjarju kif ukoll 
mit-tul u l-istat tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27. It-tul tan-netwerk 
tal-ferroviji li għandhom veloċità għolja 
jista’ jiġi kkunsidrat fejn dawn il-linji 
jkunu parti minn kunċett mifrux man-
netwerk kollu għal servizzi ferrovjarji 
mtejba.

Or. en

Emenda 294
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27, mit-tul tan-
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netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27;

netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27 u min-netwerk tal-
portijiet marittimi u tax-xmajjar fl-UE-27;

Or. ro

Emenda 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27;

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel bl-applikazzjoni ta’ metodoloġija 
xjentifika li turi biċ-ċar il-benefiċċji tal-
proġetti ffinanzjati f’termini ekonomiċi u 
ambjentali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kejl tas-sostenibbiltà u l-effiċjenza tul tan-netwerk ferrovjarju mhuwiex biżżejjed. Għandha 
tiġi adottata metodoloġija affidabbli sabiex dan il-kejl ikun jista’ jsir fit-tul.

Emenda 296
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta’ żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27;

(ii) li tiżgura sistemi ta’ trasport sostenibbli 
u effiċjenti fit-tul ta’ żmien. L-ilħuq ta’ 
dan l-għan għandu jiġi mkejjel mit-tul 
tan-netwerk tal-ferroviji fl-UE-27 
b’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE), Nru 
XXXX/2012 [linji gwida tat-TEN-T], mit-
tul tan-netwerk tal-ferroviji li għandhom 
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veloċità għolja fl-UE-27, it-tul tan-
netwerk tal-ilmijiet interni navigabbli  u t-
tul skont il-klassi fl-UE-27, it-tul tat-toroq 
tan-netwerk ewlieni li jkollu kopertura 
adegwata tal-infrastruttura li tista' 
tipprovdi karburanti alternattivi lill-vetturi 
fl-UE-27 u t-tnaqqis fl-għadd ta’ 
korrimenti fuq in-netwerk tat-toroq fl-UE-
27;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-importanza tat-tindif tal-metodi ta’ trasport li jintużaw fit-toroq mill-karbonju, 
hija meħtieġa miżura sabiex il-progress jiġi mmonitorjat.

Emenda 297
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) li telimina d-differenzi bejn l-
infrastrutturi u s-sistemi ta’ trasport fl-
Istati Membri. Il-kisba ta’ dan l-objettiv 
ser titkejjel permezz tan-netwerk tal-
awtostradi u tas-superstradi, it-tul tan-
netwerk tal-ferrovija konvenzjonali u ta’ 
veloċità għolja, u n-numru ta’ portijiet 
marittimi u tal-passaġġi tal-ilma ’l ġewwa 
fuq l-art fl-Istati Membri li ngħaqdu fl-
1 ta’ Mejju 2004;

Or. ro

Emenda 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iii



AM\912704MT.doc 125/143 PE496.337v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li ttejjeb kemm jista’ jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta’ trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta’ dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn kemm ikun hemm portijiet u 
ajruportijiet kollegati man-netwerk tal-
ferrovija.

(iii) li ttejjeb kemm jista’ jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta’ trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta’ dan l-objettiv ser tiġi 
mkejla minn kemm ikun hemm portijiet 
interni u marittimi u ajruporti kollegati 
bejniethom, u mqabbda man-netwerk tal-
ferrovija u mal-kanali tax-xmajjar, kif 
ukoll min-numru ta’ pjattaformi loġistiċi 
multimodali maħluqa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konnessjoni man-netwerk tax-xmajjar għandha titjieb bl-istess mod bħal dik man-netwerk 
ferrovjarju. Huwa wkoll importanti li titħeġġeġ l-interkonnessjoni bejn il-portijiet interni u 
marittimi u l-ajruporti.

Emenda 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn kemm ikun hemm portijiet u 
ajruportijiet kollegati man-netwerk tal-
ferrovija.

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn bl-applikazzjoni ta’ 
metodoloġija xjentifika li turi biċ-ċar il-
benefiċċji tal-proġetti ffinanzjati f’termini 
ekonomiċi u ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kejl tal-integrazzjoni u l-interkonnessjoni tal-mezzi u l-interoperabbiltà tat-trasport 
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permezz tan-numru ta’ portijiet u ajruporti mhuwiex biżżejjed. Għandha tiġi adottata 
metodoloġija affidabbli sabiex dan ikun jista’ jsir fit-tul.

Emenda 300
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn kemm ikun hemm portijiet u 
ajruportijiet kollegati man-netwerk tal-
ferrovija.

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser tiġi 
mkejla minn kemm ikun hemm ċentri 
industrijali, portijiet u ajruportijiet 
kollegati man-netwerk tal-ferrovija.

Or. ro

Emenda 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn kemm ikun hemm portijiet u 
ajruportijiet kollegati man-netwerk tal-
ferrovija.

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn u l-aċċessibbiltà tas-
servizzi tat-trasport. Il-kisba ta' dan l-
objettiv ser jiġi mkejjel minn kemm ikun 
hemm portijiet u ajruportijiet kollegati 
man-netwerk tal-ferrovija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċessibbiltà hija għan imsemmi fil-proposta TEN-T (l-Artikoli 4.1(d) u 4.2(k) u hija 
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msemmija wkoll fil-Premessa 31 tal-proposta tas-CEF. Għalhekk għandha tiġi riflessa fl-
għanijiet enfasizzati fir-regolament tas-CEF.

Emenda 302
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn kemm ikun hemm portijiet u 
ajruportijiet kollegati man-netwerk tal-
ferrovija.

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn kemm ikun hemm portijiet u 
ajruportijiet kollegati man-netwerk tal-
ferrovija, mill-użu effettiv tal-ERTMS, l-
RIS u l-STI kif ukoll min-numru ta’ żoni 
urbani b’sistemi ta’ ġestjoni loġistika 
integrati f’livell ta’ ‘emissjonijiet żero’ ta’
CO2..

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni u l-interoperabbiltà għandhom jinkludu kemm in-netwerk kif ukoll il-kejl 
relatat tal-STI jew tal-faċilitajiet interoperabbli b’mod sigur li fuqhom issir l-applikazzjoni kif 
ukoll is-sostenibbiltà taż-żoni urbani konġestjonati kif meħtieġ mill-10 għanijiet tal-White 
Paper dwar it-Trasport.

Emenda 303
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb il-multimodalità 
u l-interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
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trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn kemm ikun hemm portijiet u 
ajruportijiet kollegati man-netwerk tal-
ferrovija.

trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn kemm ikun hemm portijiet, 
ajruporti u ċentri tat-trasport kollegati 
man-netwerk tal-ferrovija.

Or. en

Emenda 304
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn kemm ikun hemm portijiet u 
ajruportijiet kollegati man-netwerk tal-
ferrovija.

iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport u ttejjeb l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser jiġi 
mkejjel minn kemm ikun hemm portijiet u 
ajruportijiet, pjattaformi loġistiċi, 
multimodali u awtostradi tal-baħar
kollegati man-netwerk tal-ferrovija jew li 
jistgħu jiġu kollegati.

Or. es

Emenda 305
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) it-titjib ta’ spustament modali lejn 
modi iżjed sostenibbli, bħat-trasport 
ferrovjarju u dak ta’ fuq l-ilma 
sostenibbli, sabiex jiġu minimizzati l-
ispejjeż kollha ambjentali u soċjali, 
inklużi l-inċidenti, l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra, is-sustanzi li jniġġsu l-arja, 
l-istorbju, it-tniġġis tal-ilma u l-ħamrija 
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kif ukoll il-protezzjoni tal-bijodiversità, 
tal-ħabitats u tas-saħħa;

Or. en

Emenda 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) it-tħejjija għal flussi futuri tat-
trasport.

Or. en

Emenda 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) iv) li jiġi permess it-tindif mill-
karbonju tal-modi kollha tat-trasport 
permezz tat-tranżizzjoni lejn teknoloġiji 
tat-trasport innovattivi b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta' karbonju u li huma 
effiċjenti fil-konsum tal-enerġija kif ukoll 
l-introduzzjoni ta’ sistemi alternattivi ta’ 
propulsjoni u l-provvista tal-infrastruttura 
adegwata meħtieġa għalla-appoġġ tat-
tranżizzjoni għal ekonomija u sistema tat-
trasport b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ 
karbonju.

Or. en
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Emenda 308
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar 
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 
interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku 
u tal-gass irrispettivament mill-fruntieri, 
fosthom billi tiżgura li ebda Stat Membru
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew, li 
għandu jiġi mkejjel mill-għadd ta' proġetti 
li jwasslu għal interkollegament effettiv 
bejn in-netwerks tal-Istati Membri u li 
jneħħu l-konġestjonijiet interni;

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar 
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 
interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku 
u tal-gass irrispettivament mill-fruntieri, 
fosthom billi tiżgura li ebda Stat Membru 
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew jew 
dipendenti fuq sors uniku, li għandu jiġi 
mkejjel mill-għadd ta' proġetti li 
jikkontribwixxu għall-kompetizzjoni bejn 
is-sorsi u l-konverġenza tal-prezzijiet u li 
jwasslu għal interkollegament effettiv bejn 
in-netwerks tal-Istati Membri u li jneħħu l-
konġestjonijiet interni;

Or. en

Emenda 309
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar 
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 
interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku 
u tal-gass irrispettivament mill-fruntieri, 
fosthom billi tiżgura li ebda Stat Membru 
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew, li 
għandu jiġi mkejjel mill-għadd ta' proġetti 
li jwasslu għal interkollegament effettiv 
bejn in-netwerks tal-Istati Membri u li 
jneħħu l-konġestjonijiet interni;

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar 
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 
interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku 
u tal-gass irrispettivament mill-fruntieri, 
fosthom billi tiżgura li ebda Stat Membru 
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew, li 
għandu jiġi mkejjel mill-għadd ta' proġetti 
li jkunu tlestew u li jwasslu għal 
interkollegament effettiv bejn kull netwerk
tal-Istati Membri man-netwerks tal-Istati 
Membri ġirien, il-parti tal-konsum 
nazzjonali li tkun tista’ tiġi pprovduta 
mill-interkonnessjonijiet man-netwerk 
Ewropew u li jneħħu l-konġestjonijiet 
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interni;

Or. en

Emenda 310
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar 
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 
interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku 
u tal-gass irrispettivament mill-fruntieri, 
fosthom billi tiżgura li ebda Stat Membru 
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew, li 
għandu jiġi mkejjel mill-għadd ta' proġetti 
li jwasslu għal interkollegament effettiv 
bejn in-netwerks tal-Istati Membri u li 
jneħħu l-konġestjonijiet interni;

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar 
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 
interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku, 
fosthom billi tiżgura l-iżvilupp ta’ grilji 
intelliġenti, it-teħid ikbar ta’ sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli u li l-ebda Stat 
Membru ma jkun iżolat min-netwerk 
Ewropew,

Or. en

Emenda 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar 
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 
interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku 
u tal-gass irrispettivament mill-fruntieri, 
fosthom billi tiżgura li ebda Stat Membru 
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew, li 
għandu jiġi mkejjel mill-għadd ta' proġetti 
li jwasslu għal interkollegament effettiv 
bejn in-netwerks tal-Istati Membri u li 
jneħħu l-konġestjonijiet interni;

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 
interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku, 
taż-żejt u tal-gass irrispettivament mill-
fruntieri, fosthom billi tiżgura li ebda Stat 
Membru ma jkun iżolat min-netwerk 
Ewropew, li għandu jiġi mkejjel mill-
għadd ta' proġetti li jwasslu għal 
interkollegament effettiv bejn in-netwerks 
tal-Istati Membri u li jneħħu l-
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konġestjonijiet interni;

Or. pl

Emenda 312
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 
interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku 
u tal-gass irrispettivament mill-fruntieri, 
fosthom billi tiżgura li ebda Stat Membru 
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew, li 
għandu jiġi mkejjel mill-għadd ta' proġetti 
li jwasslu għal interkollegament effettiv 
bejn in-netwerks tal-Istati Membri u li 
jneħħu l-konġestjonijiet interni;

(i) li tgħin sabiex ikun hemm kemm aktar
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija kif 
ukoll interoperabbiltà bejn netwerks tal-
elettriku u tal-gass naturali 
irrispettivament mill-fruntieri u l-użu ta’ 
grilji intelliġenti għall-enerġija domestika,
billi tiżgura li ebda Stat Membru ma jkun 
iżolat min-netwerk Ewropew, li għandu 
jiġi mkejjel mill-għadd ta' proġetti li 
jwasslu għal titjib effettiv bejn in-netwerks 
tal-Istati Membri u li jneħħu l-
konġestjonijiet interni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni u l-interkonnessjoni bejn l-Istati Membri, waqt li jipprovdu bis-sħiħ li l-ebda 
Stat Membru ma jkun iżolat, mhijiex l-unika soluzzjoni effettiva u affidabbli għat-tneħħija tal-
konġestjonijiet: l-żvilupp ta’ grilji intelliġenti ta’ enerġija lokali jista’ jgħin ir-reżistenza tan-
netwerk globali tal-UE.

Emenda 313
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar 
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 

i) li tgħin sabiex ikun hemm kompetizzjoni 
mtejba u aktar integrazzjoni tas-suq intern 
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interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku 
u tal-gass irrispettivament mill-fruntieri, 
fosthom billi tiżgura li ebda Stat Membru 
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew, li 
għandu jiġi mkejjel mill-għadd ta' proġetti 
li jwasslu għal interkollegament effettiv 
bejn in-netwerks tal-Istati Membri u li 
jneħħu l-konġestjonijiet interni;

tal-enerġija u interoperabbiltà bejn 
netwerks tal-elettriku u tal-gass 
irrispettivament mill-fruntieri, fosthom billi 
tiżgura li ebda Stat Membru ma jkun iżolat 
min-netwerk Ewropew, li għandu jiġi 
mkejjel mill-għadd ta' proġetti li jwasslu 
għal interkollegament effettiv bejn in-
netwerks tal-Istati Membri u li jneħħu l-
konġestjonijiet interni;

Or. sv

Emenda 314
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li ttejjeb is-sigurtà fil-provvista tal-
Unjoni, li għandu jiġi mkejjel minn kemm 
ikun hemm evoluzzjoni fir-reżiljenza tas-
sistema u s-sigurtà fl-operat tas-sistema, u 
kif ukoll mill-għadd ta' proġetti li 
jippermettu diversifikazzjoni tas-sorsi ta' 
provvista, tal-fornituri u tar-rotot;

(ii) li ttejjeb is-sigurtà fil-provvista tal-
Unjoni, li għandu jiġi mkejjel minn kemm 
ikun hemm evoluzzjoni fir-reżiljenza tas-
sistema u s-sigurtà fl-operat tas-sistema, u 
kif ukoll mill-għadd ta' proġetti finalizzati 
li jippermettu diversifikazzjoni tas-sorsi ta' 
provvista, tal-fornituri u tar-rotot u li jżidu 
l-perjodu tal-provvista domestika minn 
riżervi ta’ emerġenza;

Or. ro

Emenda 315
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li ttejjeb is-sigurtà fil-provvista tal-
Unjoni, li għandu jiġi mkejjel minn kemm 
ikun hemm evoluzzjoni fir-reżiljenza tas-
sistema u s-sigurtà fl-operat tas-sistema, u 

(ii) li ttejjeb is-sigurtà fil-provvista tal-
Unjoni, li għandu jiġi mkejjel minn kemm 
ikun hemm evoluzzjoni fir-reżiljenza tas-
sistema u s-sigurtà fl-operat tas-sistema, u 
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kif ukoll mill-għadd ta' proġetti li 
jippermettu diversifikazzjoni tas-sorsi ta' 
provvista, tal-fornituri u tar-rotot;

kif ukoll mill-għadd ta' proġetti li 
jippermettu diversifikazzjoni u użu 
domestiku aħjar tas-sorsi ta' provvista, tal-
fornituri u tar-rotot;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tal-grilji domestiċi intelliġenti jista’ jgħin fl-iżgurar ta’ sigurtà affidabbli tal-
provvista.

Emenda 316
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li ttejjeb is-sigurtà fil-provvista tal-
Unjoni, li għandu jiġi mkejjel minn kemm 
ikun hemm evoluzzjoni fir-reżiljenza tas-
sistema u s-sigurtà fl-operat tas-sistema, u 
kif ukoll mill-għadd ta' proġetti li 
jippermettu diversifikazzjoni tas-sorsi ta' 
provvista, tal-fornituri u tar-rotot;

(ii) li ttejjeb l-indipendenza enerġetika tal-
Unjoni, li għandu jiġi mkejjel minn kemm 
ikun hemm evoluzzjoni tal-użu tal-grilji 
intelliġenti, l-użu ottimali tal-assi 
infrastrutturali tal-enerġija li jwassal għal 
effiċjenza aħjar fl-użu tal-enerġija u l-
integrazzjoni tas-sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli distribwiti;

Or. en

Emenda 317
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li ttejjeb is-sigurtà fil-provvista tal-
Unjoni, li għandu jiġi mkejjel minn kemm 
ikun hemm evoluzzjoni fir-reżiljenza tas-
sistema u s-sigurtà fl-operat tas-sistema, u 

(ii) li ttejjeb is-sigurtà fil-provvista tal-
Unjoni, li għandu jiġi mkejjel minn kemm 
ikun hemm evoluzzjoni fir-reżiljenza tas-
sistema u s-sigurtà fl-operat tas-sistema, u 
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kif ukoll mill-għadd ta' proġetti li 
jippermettu diversifikazzjoni tas-sorsi ta' 
provvista, tal-fornituri u tar-rotot;

kif ukoll mill-għadd ta' proġetti li 
jippermettu diversifikazzjoni tas-sorsi ta' 
provvista lejn iż-żewġ naħat, tal-fornituri u 
tar-rotot;

Or. en

Emenda 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li ttejjeb is-sigurtà fil-provvista tal-
Unjoni, li għandu jiġi mkejjel minn kemm 
ikun hemm evoluzzjoni fir-reżiljenza tas-
sistema u s-sigurtà fl-operat tas-sistema, u 
kif ukoll mill-għadd ta' proġetti li 
jippermettu diversifikazzjoni tas-sorsi ta' 
provvista, tal-fornituri u tar-rotot;

(ii) li ttejjeb is-sigurtà fil-provvista tal-
Unjoni kemm fis-settur tal-elettriku kif 
ukoll f’dak tal-gass, li għandu jiġi mkejjel 
minn kemm ikun hemm evoluzzjoni fir-
reżiljenza tas-sistema u l-effiċjenza u s-
sigurtà fl-operat tas-sistema, u kif ukoll 
mill-għadd ta' proġetti li jippermettu 
aċċess għas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli 
domestiċi u li jippermettu diversifikazzjoni 
tas-sorsi ta' provvista, tal-fornituri u tar-
rotot;

Or. en

Emenda 319
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod
partikolari billi tiffavorixxi l-integrazzjoni 
ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli man-
netwerk ta' distribuzzjoni tal-enerġija u 
tiżviluppa netwerks tad-dijossidu tal-

(iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent u tas-
saħħa pubblika, b'mod partikolari billi 
tiffavorixxi l-integrazzjoni ta' enerġija 
minn sorsi rinnovabbli man-netwerk ta' 
distribuzzjoni tal-enerġija, li għandu jiġi 
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karbonju, li għandu jiġi mkejjel mit-
twassil tal-enerġija rinnovabbli miċ-ċentri 
fejn tiġi ġġenerata lejn dawk ta' konsum u 
siti ta’ ħżin, u mill-ammont ta' 
emissjonijiet ta' CO2 li ma jkunux ġew 
iġġenerati bis-saħħa ta' proġetti li nbnew li 
jkunu bbenefikaw mis-CEF.

mkejjel mit-twassil tal-enerġija rinnovabbli 
miċ-ċentri fejn tiġi ġġenerata lejn dawk ta' 
konsum u siti ta’ ħżin, u mill-ammont ta' 
emissjonijiet ta' CO2 li ma jkunux ġew 
iġġenerati bis-saħħa ta' proġetti li nbnew li 
jkunu bbenefikaw mis-CEF.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan jikkonċerna l-iżvilupp integrat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli waqt li l-iżvilupp 
ta’ netwerks tad-diossidu tal-karbonju mhuwiex relatat mal-enerġija rinnovabbli.

Emenda 320
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 
partikolari billi tiffavorixxi l-integrazzjoni 
ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli man-
netwerk ta' distribuzzjoni tal-enerġija u 
tiżviluppa netwerks tad-dijossidu tal-
karbonju, li għandu jiġi mkejjel mit-
twassil tal-enerġija rinnovabbli miċ-ċentri 
fejn tiġi ġġenerata lejn dawk ta' konsum u 
siti ta’ ħżin, u mill-ammont ta' 
emissjonijiet ta' CO2 li ma jkunux ġew 
iġġenerati bis-saħħa ta' proġetti li nbnew li 
jkunu bbenefikaw mis-CEF.

(iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli, il-ħarsien tal-ambjent u l-
għanijiet dwar il-klima tal-Unjoni, bit-
tnaqqis tad-domanda enerġetika tal-
Unjoni u l-iżvilupp u l-integrazzjoni, ta' 
enerġija minn sorsi rinnovabbli man-
netwerk ta' distribuzzjoni u twassil tal-
enerġija, li għandu jiġi mkejjel mill-
perċentwal ta’ enerġija rinnovabbli meta 
mqabbel mal-enerġija totali kkunsmata fl-
Unjoni, bl-għadd ta’ grilji intelliġenti tal-
enerġija u bl-enerġija totali kkunsmata 
mill-implimentazzjoni ta' proġetti li nbnew 
li jkunu bbenefikaw mis-CEF.

Or. en

Emenda 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 
partikolari billi tiffavorixxi l-integrazzjoni 
ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli man-
netwerk ta' distribuzzjoni tal-enerġija u 
tiżviluppa netwerks tad-dijossidu tal-
karbonju, li għandu jiġi mkejjel mit-twassil 
tal-enerġija rinnovabbli miċ-ċentri fejn tiġi 
ġġenerata lejn dawk ta' konsum u siti ta’ 
ħżin, u mill-ammont ta' emissjonijiet ta' 
CO2 li ma jkunux ġew iġġenerati bis-saħħa 
ta' proġetti li nbnew li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF.

(iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 
partikolari billi tiffavorixxi l-integrazzjoni 
ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli man-
netwerk ta' distribuzzjoni tal-enerġija u 
tiżviluppa netwerks tad-dijossidu tal-
karbonju u tinvesti fit-trasport sostenibbli, 
li għandu jiġi mkejjel mit-twassil tal-
enerġija rinnovabbli miċ-ċentri fejn tiġi 
ġġenerata lejn dawk ta' konsum u siti ta’ 
ħżin, u mill-ammont ta' emissjonijiet ta' 
CO2 li ma jkunux ġew iġġenerati bis-saħħa 
ta' proġetti li nbnew li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF.

Or. en

Emenda 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 
partikolari billi tiffavorixxi l-integrazzjoni 
ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli man-
netwerk ta' distribuzzjoni tal-enerġija u 
tiżviluppa netwerks tad-dijossidu tal-
karbonju, li għandu jiġi mkejjel mit-twassil 
tal-enerġija rinnovabbli miċ-ċentri fejn tiġi 
ġġenerata lejn dawk ta' konsum u siti ta’ 
ħżin, u mill-ammont ta' emissjonijiet ta' 
CO2 li ma jkunux ġew iġġenerati bis-saħħa 
ta' proġetti li nbnew li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF.

(iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 
partikolari billi tiffavorixxi l-integrazzjoni 
ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli man-
netwerk ta' distribuzzjoni tal-enerġija u 
tiżviluppa netwerks tad-dijossidu tal-
karbonju, li għandu jiġi mkejjel mit-twassil 
tal-enerġija rinnovabbli miċ-ċentri fejn tiġi 
ġġenerata lejn dawk ta' konsum u siti ta’ 
ħżin, il-proporzjon tar-rispons għad-
domanda permessa u mill-ammont ta' 
emissjonijiet ta' CO2 li ma jkunux ġew 
iġġenerati bis-saħħa ta' proġetti li nbnew li 
jkunu bbenefikaw mis-CEF.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti għandhom jiġu ġġudikati wkoll mill-punt sa fejn id-domanda tkun tista’ tiġi ġestita 
’l-fuq jew ’l isfel.

Emenda 323
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 
partikolari billi tħeġġeġ l-integrazzjoni ta' 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fin-netwerk 
ta' distribuzzjoni tal-enerġija u l-iżvilupp 
tan-netwerks tad-dijossidu tal-karbonju; 
dan l-objettiv ser jiġi mkejjel mit-twassil 
tal-enerġija rinnovabbli miċ-ċentri fejn tiġi 
ġġenerata lejn dawk tal-konsum u s-siti tal-
ħżin, u mill-ammont ta' emissjonijiet ta' 
CO2 li ma jkunux ġew iġġenerati bis-saħħa 
ta' proġetti li nbnew u bbenefikaw mill-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

iii) li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 
partikolari billi tħeġġeġ l-integrazzjoni ta' 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fin-netwerk 
ta' distribuzzjoni tal-enerġija u l-iżvilupp 
tan-netwerks intelliġenti tal-enerġija; dan 
l-objettiv ser jiġi mkejjel mit-twassil tal-
enerġija rinnovabbli miċ-ċentri fejn tiġi 
ġġenerata lejn dawk tal-konsum u s-siti tal-
ħżin, u mill-ammont ta' emissjonijiet ta' 
CO2 li ma jkunux ġew iġġenerati bis-saħħa 
ta' proġetti li nbnew u bbenefikaw mill-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; kif ukoll 
jiġi integrat fis-sistema enerġetika 
Ewropea t-total ta’ MW ta’ sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli

Or. it

Emenda 324
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 

iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 
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partikolari billi tiffavorixxi l-integrazzjoni 
ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli man-
netwerk ta' distribuzzjoni tal-enerġija u 
tiżviluppa netwerks tad-dijossidu tal-
karbonju, li għandu jiġi mkejjel mit-
twassil tal-enerġija rinnovabbli miċ-ċentri 
fejn tiġi ġġenerata lejn dawk ta' konsum u 
siti ta’ ħżin, u mill-ammont ta' 
emissjonijiet ta' CO2 li ma jkunux ġew 
iġġenerati bis-saħħa ta' proġetti li nbnew li 
jkunu bbenefikaw mis-CEF.

partikolari billi tnaqqas l-emissjonijiet tal-
gass b’effett ta’ serra u tiffavorixxi l-
integrazzjoni ta' enerġija minn sorsi 
rinnovabbli man-netwerk ta' distribuzzjoni 
tal-enerġija, li għandu jiġi mkejjel mit-
twassil tal-enerġija rinnovabbli miċ-ċentri 
fejn tiġi ġġenerata lejn dawk ta' konsum u 
siti ta’ ħżin, u mill-ammont ta' 
emissjonijiet ta' CO2 li ma jkunux ġew 
iġġenerati bis-saħħa ta' proġetti li nbnew li 
jkunu bbenefikaw mis-CEF.

Or. sv

Emenda 325
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li 
għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' kopertura 
tal-broadband u tal-broadband ultraveloċi u 
mill-għadd ta' djar li jkollhom abbonament 
għal kollegamenti bil-broadband li jaqbżu
il-100 Mbps;

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li 
għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' kopertura 
tal-broadband u tal-broadband ultraveloċi u 
mill-għadd ta' djar li jkollhom abbonament 
għal kollegamenti bil-broadband ta’ 100 
Mbps u ogħla;

Or. en

Emenda 326
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
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u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li 
għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' 
kopertura tal-broadband u tal-broadband 
ultraveloċi u mill-għadd ta' djar li 
jkollhom abbonament għal kollegamenti 
bil-broadband li jaqbżu il-100 Mbps;

u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 
billi jiġi żgurat li sal-2020 l-Ewropej 
kollha jkollhom aċċess għal 100 Mbps u 
50 % tal-unitajiet domestiċi tal-UE 
jkollhom aċċess għal 1 Gbits jew iżjed.

Or. en

Emenda 327
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li 
għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' 
kopertura tal-broadband u tal-broadband 
ultraveloċi u mill-għadd ta' djar li 
jkollhom abbonament għal kollegamenti 
bil-broadband li jaqbżu il-100 Mbps;

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 
billi jiġi żgurat li sal-2020 l-Ewropej
kollha jkollhom aċċess għal 100 Mbps u 
50 % tad-djar tal-UE jkollhom aċċess 
għal 1 Gbits jew iżjed; 

Or. en

Emenda 328
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li 
għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' kopertura 
tal-broadband u tal-broadband ultraveloċi u 

(i) l-istimolu u l-ġenerazzjoni tad-
domanda għal servizzi broadband permezz 
tal-promozzjoni tal-interkonnessjoni u l-
interoperabbiltà tas-servizzi pubbliċi 
nazzjonali onlajn kif ukoll l-aċċess għal 
netwerks bħal dawn, li għandhom jitkejlu 
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mill-għadd ta' djar li jkollhom abbonament 
għal kollegamenti bil-broadband li jaqbżu 
il-100 Mbps;

mill-perċentwal taċ-ċittadini u tan-negozji 
li jużaw is-servizzi pubbliċi onlajn u d-
disponibbiltà ta’ servizzi bħal dawn minn 
pajjiż għall-ieħor;
(ia) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom permezz ta’ 
strumenti finanzjarji sabiex tintlaħaq id-
domanda eżistenti u li tkun qiegħda 
tiżdied, inkluż mill-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), li għandu jiġi mkejjel 
mil-livell ta' kopertura tal-broadband u tal-
broadband ultraveloċi u mill-għadd ta' djar 
li jkollhom abbonament għal kollegamenti 
bil-broadband li jaqbżu il-100 Mbps;

Or. en

Emenda 329
James Elles

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 
li għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' 
kopertura tal-broadband u tal-broadband
ultraveloċi u mill-għadd ta' djar li 
jkollhom abbonament għal kollegamenti 
bil-broadband li jaqbżu il-100 Mbps;

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
sabiex jinħolqu l-impjiegi u t-tkabbir u l-
użu li jsir minnhom, b’mod partikolari l-
konnessjoni tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs) sabiex dawn isiru iżjed 
kompetittivi; b’hekk, l-indikatur għal-
livell ta' kopertura tal-broadband u tal-
broadband ultraveloċi li għandu jinkiseb 
għandu jkun ogħla minn 100 mbps bl-
għan li jiġi żgurat il-ksib massimu tal-
Aġenda Diġitali għall-għanijiet tal-
Ewropa mill-iktar fis possibbli;

Or. en
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Emenda 330
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) tħaffef l-pass tat-tħaddim ta' netwerks 
tal-broadband veloċi u ultraveloċi u l-użu 
tagħhom, inkluż mill-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs); sabiex jintlaħaq dan l-
għan, għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' 
kopertura tal-broadband u tal-broadband 
ultraveloċi u mill-għadd ta' djar li jkollhom 
abbonament għal kollegamenti bil-
broadband li jaqbżu il-100 Mbps;

i) tħaffef l-pass tat-tħaddim ta' netwerks 
tal-broadband veloċi u ultraveloċi u l-użu 
tagħhom, inkluż mill-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), ukoll bil-ħsieb li 
telimina d-distakk diġitali bejn iż-żoni 
differenti tal-Unjoni ; sabiex jintlaħaq dan 
l-għan, għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' 
kopertura tal-broadband u tal-broadband 
ultraveloċi u mill-għadd ta' djar li jkollhom 
abbonament għal kollegamenti bil-
broadband li jaqbżu il-100 Mbps;

Or. it

Emenda 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tħeġġeġ l-interkollegament u l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi pubbliċi 
nazzjonali onlajn kif ukoll l-aċċess għal 
netwerks bħal dawn, li għandu jiġi mkejjel 
mill-persentaġġ ta' ċittadini u negozji li 
jkunu qed jużaw servizzi pubbliċi onlajn u 
mid-disponibbiltà ta' servizzi bħal dawn 
minn pajjiż għal ieħor irrispettivament 
mill-fruntieri.

(ii) li tħeġġeġ l-interkollegament u l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi pubbliċi 
nazzjonali onlajn kif ukoll l-aċċess għal 
netwerks bħal dawn, li għandu jiġi mkejjel 
mill-persentaġġ ta' ċittadini u negozji li 
jkunu qed jużaw servizzi pubbliċi onlajn u 
mid-disponibbiltà ta' servizzi bħal dawn 
minn pajjiż għal ieħor irrispettivament 
mill-fruntieri. Min-naħa l-oħra dan 
għandu jgħin biex id-domanda għal 
servizzi bħal dawn tiġi stimolata, kif ukoll 
biex l-ispejjeż operattivi jitnaqqsu filwaqt 
li jżomm l-impjiegi f’dawk is-servizzi 
pubbliċi.

Or. en
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