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Emenda 37
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 172 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 170, 171(1), 
172 u 174 tiegħu,

Or. fr

Emenda 38
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-netwerks u s-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet qegħdin isiru 
infrastrutturi dejjem aktar ibbażati fuq l-
internet, b’interrelazzjoni mill-qrib bejn in-
netwerks tal-broadband u s-servizzi 
diġitali. L-internet qiegħed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, is-servizzi, u biex isir in-
negozju. Għalhekk, id-disponibbiltà trans-
Ewropea ta’ aċċess veloċi għall-internet u 
s-servizzi diġitali fl-interess pubbliku hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u s-Suq 
Uniku.

(1) In-netwerks u s-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet qegħdin isiru 
infrastrutturi dejjem aktar ibbażati fuq l-
internet, b’interrelazzjoni mill-qrib bejn in-
netwerks tal-broadband u s-servizzi 
diġitali. L-internet qiegħed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, is-servizzi, l-edukazzjoni, 
il-parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali u 
politika, u biex isir in-negozju. Għalhekk, 
id-disponibbiltà trans-Ewropea ta’ aċċess 
veloċi għall-internet u s-servizzi diġitali fl-
interess pubbliku hija essenzjali għat-
tkabbir ekonomiku u soċjali u s-Suq 
Uniku.

Or. en

Emenda 39
Rachida Dati
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Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-netwerks u s-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet qegħdin isiru 
infrastrutturi dejjem aktar ibbażati fuq l-
internet, b’interrelazzjoni mill-qrib bejn in-
netwerks tal-broadband u s-servizzi 
diġitali. L-internet qiegħed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, is-servizzi, u biex isir in-
negozju. Għalhekk, id-disponibbiltà trans-
Ewropea ta’ aċċess veloċi għall-internet u 
s-servizzi diġitali fl-interess pubbliku hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u s-Suq 
Uniku.

(1) In-netwerks u s-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet qegħdin isiru 
infrastrutturi dejjem aktar ibbażati fuq l-
internet, b’interrelazzjoni mill-qrib bejn in-
netwerks tal-broadband u s-servizzi 
diġitali. L-internet qiegħed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, is-servizzi, u biex isir in-
negozju. Għalhekk, id-disponibbiltà trans-
Ewropea ta’ aċċess mifrux, veloċi, u sikur
għall-internet u s-servizzi diġitali fl-
interess pubbliku hija essenzjali għat-
tkabbir ekonomiku u s-Suq Uniku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija ta' aċċess veloċi għall-Internet hi prijorità li għandha timxi id f'id ma' aċċess 
wiesa' għaċ-ċittadini kollha għal Internet sikur. Id-demokratizzazzjoni tal-għodod relatati 
mad-dinja diġitali hi fażi neċessarja li għandha tkun akkumpanjata bit-tisħiħ ta' strutturi u 
tal-edukazzjoni għal imġiba diġitali responsabbli.

Emenda 40
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-netwerks u s-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet qegħdin isiru 
infrastrutturi dejjem aktar ibbażati fuq l-
internet, b’interrelazzjoni mill-qrib bejn in-
netwerks tal-broadband u s-servizzi 
diġitali. L-internet qiegħed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, is-servizzi, u biex isir in-
negozju. Għalhekk, id-disponibbiltà trans-

(1) In-netwerks u s-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet qegħdin isiru 
infrastrutturi dejjem aktar ibbażati fuq l-
internet, b’interrelazzjoni mill-qrib bejn in-
netwerks tal-broadband u s-servizzi 
diġitali. L-internet qiegħed isir il-
pjattaforma dominanti għall-
komunikazzjoni, is-servizzi, u biex isir in-
negozju. Għalhekk, id-disponibbiltà trans-
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Ewropea ta’ aċċess veloċi għall-internet u 
s-servizzi diġitali fl-interess pubbliku hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u s-Suq 
Uniku.

Ewropea ta’ aċċess veloċi għall-internet u 
s-servizzi diġitali fl-interess pubbliku hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku, il-
kompetittività, inklużjoni soċjali u s-Suq 
Uniku.

Or. en

Emenda 41
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Suq Ewropew bi kważi 500 miljun 
persuna konnessi mal-internet bil-
broadband veloċi għandu jwassal għall-
iżvilupp tas-Suq Intern, billi joħloq massa 
kritika unika ta’ utenti, u billi jesponi lir-
reġjuni kollha għal opportunitajiet ġodda 
u joffri valur miżjud lil kull utent u jagħti 
lill-Unjoni l-kapaċità li tkun l-aqwa 
ekonomija msejsa fuq l-għarfien fid-dinja. 
L-użu ta' netwerks ta' broadband veloċi u 
ultra-veloċi hu kruċjali għall-iżvilupp tal-
produttività Ewropea u għall-ħolqien ta’ 
intrapriżi ġodda u żgħar li jistgħu jkunu 
minn ta’ quddiem f’setturi differenti, 
pereżempju fil-kura tas-saħħa, 
manifattura u l-industrija tas-servizzi;

Or. en

Emenda 42
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-iżvilupp tat-traffiku tal-broadband 
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juri li d-domanda għall-bandwidth għad 
ma ġietx sodisfatta. Id-domanda għal 
traffiku mobbli ta' dejta qed tiżdied b'50% 
fis-sena u hi mmexxija minn 
applikazzjoni u servizzi ta' domanda 
għall-bandwidth, minn aktar utenti tal-
Internet u għal aktar kontenut online, 
speċjalment vidjo.

Or. en

Emenda 43
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Dan it-tkabbir esponenzjonali fit-
traffiku tal-broadband jirrikjedi politiki 
ambizzjużi fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri, kemm għal broadband fiss u 
mobbli, jekk l-Ewropa trid li tikseb 
tkabbir, kompetittività u produttività 
akbar.

Or. en

Emenda 44
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 1d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1d) Il-Programm tal-Politika għall-
Ispettru tar-Radju hu pass importanti ‘il 
quddiem biex jiżdiedu l-opportunitajiet 
tal-broadband mobbli fl-Ewropa u 
għalhekk hu kruċjali li l-Istati Membri 
jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tiegħu 
minnufih.
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Or. en

Emenda 45
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 1e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1e) Id-diskussjonijiet dwar kif u meta 
għandhom jinfetħu is-700MHz (694-790 
MHz) għall-broadband mobbli huma ta' 
importanza kruċjali jekk l-Ewropa trid 
tevita li tilħaq il-limitu ta' kapaċità.

Or. en

Emenda 46
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 1f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-11 ta' Mejju 2011 tirrifletti l-
bżonn għal azzjoni ta’ armonizzazzjoni 
tal-meded tal-ispettru, bħall-medda ta' 
700MHz.
1 P7_TA(2011)0220

Or. en

Emenda 47
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fis-26 ta’ Marzu 2010, il-Kunsill 
Ewropew laqa’ l-proposta tal-Kummissjoni 
biex tvara l-Istrateġija Ewropa 2020. 
Waħda mit-tliet prijoritajiet tal-
Ewropa 2020 hija t-tkabbir intelliġenti 
permezz tal-iżvilupp ta’ ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien u l-innovazzjoni. L-
investimenti fit-telekomunikazzjonijiet, 
b’mod partikolari fin-netwerks tal-
broadband u l-infrastrutturi tas-servizz 
diġitali, huma kundizzjoni neċessarja għal 
tkabbir ekonomiku fl-Unjoni li jkun 
intelliġenti iżda li jkun ukoll sostenibbli u 
inklużiv.

(2) Fis-26 ta’ Marzu 2010, il-Kunsill 
Ewropew laqa’ l-proposta tal-Kummissjoni 
biex tvara l-Istrateġija Ewropa 2020. 
Waħda mit-tliet prijoritajiet tal-
Ewropa 2020 hija t-tkabbir intelliġenti 
permezz tal-iżvilupp ta’ ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien u l-innovazzjoni. L-
investimenti fit-telekomunikazzjonijiet, 
b’mod partikolari fin-netwerks tal-
broadband u tal-broadband b'veloċità 
għolja u l-infrastrutturi tas-servizz diġitali, 
huma kundizzjoni neċessarja għal tkabbir 
ekonomiku fl-Unjoni li jkun intelliġenti 
iżda li jkun ukoll sostenibbli u inklużiv.

Or. fr

Emenda 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali għandha 
l-għan li tfassal pjan sabiex timmassimizza 
l-potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. Madankollu, 
b'kunsiderazzjoni tal-evoluzzjoni rapida 
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sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi 
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi online; appoġġ attiv għad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali għani 
tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-aċċess 
għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
li għandhom fil-mira l-finanzjament 
pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli.

ta' teknoloġiji li jwasslu għal 
konnessjonijiet tal-internet aktar veloċi, 
hu xieraq li llum, id-djar kollha Ewropej, 
jkollhom konnessjonijiet tal-internet ta’ 
aktar minn 100Mbps jew konnessjonijiet 
li kemm jista' jkun jersqu lejn il-100Mbps 
sabiex ikun stabbilit qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi 
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi online; appoġġ attiv għad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali għani 
tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-aċċess 
għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
li għandhom fil-mira l-finanzjament 
pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli.

Or. en

Emenda 49
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
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komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi 
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi online; appoġġ attiv għad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali għani 
tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-aċċess 
għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
li għandhom fil-mira l-finanzjament 
pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli.

komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi 
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi online; appoġġ attiv għad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali għani 
tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-aċċess 
għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
li għandhom fil-mira l-finanzjament 
pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli. L-użu 
ta' infrastrutturi tal-internet għandha 
tkun promossa b'mod speċjali f'żoni rurali 
u b'densità baxxa b’veloċità ta' 
konnessjoni baxxa jew li saħansitra ma 
għandhom l-ebda konnessjoni.

Or. en

Emenda 50
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi online; appoġġ attiv għad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali għani 
tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-aċċess 
għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
li għandhom fil-mira l-finanzjament 
pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli.

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa wara l-adozzjoni tal-"Aġenda
Diġitali Ġdida għall-Ewropa: 2015.ue" 
mill-Parlament Ewropew Ewropa u talab 
lill-istituzzjonijiet kollha sabiex 
jipparteċipaw fl-implimentazzjoni sħiħa 
tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps ipprovduti minn teknoloiji 
differenti u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi 
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi online; appoġġ attiv għad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali għani 
tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-aċċess 
għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
li għandhom fil-mira l-finanzjament 
pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli.

Or. en
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Emenda 51
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi 
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi online; appoġġ attiv għad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali għani 
tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-aċċess 
għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
li għandhom fil-mira l-finanzjament 
pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli.

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi 
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi online; appoġġ attiv għad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali għani 
tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-aċċess 
għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
li għandhom fil-mira l-finanzjament 
pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli biex iċ-
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ċittadini u l-industriji Ewropej kollha 
jitħallew jibbenefikaw bis-sħiħ min-
netwerks tal-broadband.

Or. en

Emenda 52
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi 
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi online; appoġġ attiv għad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali għani 
tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-aċċess 
għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
li għandhom fil-mira l-finanzjament 

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks miftuħa tal-
braodband u tal-broadband b’veloċità 
għolja billi tara li jiġi żgurat li sal-2020 l-
Ewropej kollha jkollhom aċċess għall-
veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi 
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi interoperabbli online; appoġġ attiv 
għad-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali 
għani tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-
aċċess għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
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pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli.

li għandhom fil-mira l-finanzjament 
pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli.

Or. fr

Emenda 53
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-
internet b’veloċità għolja u fis-servizzi 
relatati; suq uniku veru għall-kontenut u s-
servizzi online; appoġġ attiv għad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali għani 
tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-aċċess 
għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu u l-aċċessibbiltà diġitali. Barra 

(3) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew approva l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa u talab lill-istituzzjonijiet kollha 
sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha. L-Aġenda Diġitali timmira li 
tfassal pjan sabiex timmassimizza l-
potenzjal soċjali u ekonomiku tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, b’mod partikolari 
permezz tal-użu ta’ netwerks tal-broadband 
b’veloċità għolja billi tara li jiġi żgurat li 
sal-2020 l-Ewropej kollha jkollhom aċċess 
għall-veloċitajiet tal-internet ogħla minn 
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar 
Ewropej ikunu abbonati għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċitajiet 
ogħla minn 100 Mbps. L-Aġenda Diġitali 
timmira li tistabbilixxi qafas legali stabbli 
sabiex tistimula l-investimenti 
f’infrastruttura miftuħa, u kompetittiva u 
sikura tal-internet b’veloċità għolja u fis-
servizzi relatati; suq uniku veru għall-
kontenut u s-servizzi online; appoġġ attiv 
għad-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali 
għani tal-Ewropa, u l-promozzjoni tal-
aċċess għall-internet u l-użu minn kulħadd, 
speċjalment permezz ta’ appoġġ għal-
litteriżmu, l-edukazzjoni u l-aċċessibbiltà 
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minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw pjanijiet operazzjonali 
nazzjonali għall-internet b’veloċità għolja, 
li għandhom fil-mira l-finanzjament 
pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet tagħhom ma 
ntlaħqux kompletament mill-investimenti 
privati fl-infrastrutturi tal-internet u 
għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli.

diġitali. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw pjanijiet 
operazzjonali nazzjonali għall-internet 
b’veloċità għolja, li għandhom fil-mira l-
finanzjament pubbliku f’oqsma li l-ħtiġijiet 
tagħhom ma ntlaħqux kompletament mill-
investimenti privati fl-infrastrutturi tal-
internet u għandhom jippromwovu l-
implimentazzjoni u l-użu tas-servizzi 
online moderni li huma aċċessibbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-demokratizzazzjoni tal-istrumenti relatati mad-dinja diġitali hi fażi neċessarja li għandha 
tiġi akkumpanjata bit-tisħiħ ta' strutturi u edukazzjoni f'imġiba diġitali responsabbli.

Emenda 54
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Filwaqt li l-użu ta' konnessjonijiet 
tal-broadband fibrottiċi u ultra-veloċi fl-
Ewropa għadu mhuwiex sodisfaċenti, 
ekonomiji oħrajn fid-dinja bħaċ-Ċina, il-
Ġappun u l-Korea t'Isfel minflok qegħdin 
jieħdu t-treġija globali peress li qegħdin 
joffru kapaċità u veloċità li huma ogħla 
b’mod sinifikanti ta' 1Gbps u aktar. L-
investiment fil-fibrottika, kemm fid-dar u 
kemm f'infrastruttura passiva fin-netwerk 
tal-backhaul, hu ingredjent kruċjali jekk 
l-Ewropa trid li tkun il-bejta ta' 
innovazzjonijiet, għarfien u servizzi 
ġodda.

Or. en
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Emenda 55
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Biex tkun żgurata l-kompetittività tal-
Unjoni u biex ikun iffaċilitat it-tkabbir ta' 
ekonomija tas-servizzi Ewropea ewlenija 
fid-dinja, il-Miri tal-Aġenda Diġitali 
attwali għandhom jinkisbu sal-2015 
minflok sal-2020.

Or. en

Emenda 56
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Għandhom jiġu riveduti l-miri għall-
2020, sabiex l-Ewropa jkollha l-
broadband l-aktar veloċi fid-dinja billi 
tfittex li tiżgura li sal-2020 l-Ewropej 
kollha jkollhom aċċess sa 100MBps u li 
50% tad-djar fl-UE jkollhom aċċess għal 
1 Gbits jew aktar. Il-proġetti eliġibbli 
għall-finanzjament stipulati f'dan ir-
regolament għandhom iwasslu veloċità 
minima ta' 100Mbps f’żoni rurali u ta’ 1 
Gbps għal żoni b'densità għolja jew żoni 
urbani.

Or. en

Emenda 57
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment 
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 
neċessarju għal dan il-qasam, iżda ma 
għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni bla 
bżonn.

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment 
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 
neċessarju għal dan il-qasam, b'attenzjoni 
partikolari tingħata lill-implimentazzjoni 
u jekk ikun il-każ, lill-isfruttament 
pubbliku reġjonali/lokali futur, meta l-
inċentivi għall-investiment privat huma 
ġeneralment aktar dgħajfa, u li għalihom 
għandu jiġi żgurat il-massimu tal-
kompetizzjoni fil-bqija tal-katina ta' 
komunikazzjoni, mill-infrastrutturi attivi 
sas-servizzi elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ pubbliku għall-implimentazzjoni, u jekk rilevanti, l-isfruttament pubbliku fil-futur 
ta' infrastrutturi tat-telekomunikazzjoni passivi, għandu jkun proporzjonat għan-nuqqas ta' 
inċentivi ta' moltiplikazzjoni ta' investimenti privati biex isir intervent f'dan il-qasam, sabiex 
jitnaqqsu r-riskji ta' tendenzi monopolistiċi possibbli jew imġiba minn ftit atturi abbażi tal-
kontroll tal-infrastrutturi essenzjali.

Emenda 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni (4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
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lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment 
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 
neċessarju għal dan il-qasam, iżda ma 
għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni bla 
bżonn.

lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment 
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 
neċessarju biex jintlaqtu dawk l-oqsma 
fejn hemm nuqqas ta' inizjattivi 
kummerċjali li jissodisfaw id-domanda 
attwali jew prevista. Kwalunkwe appoġġ
pubbliku ma għandux jgħawweġ il-
kompetizzjoni, u l-anqas isaħħaħ il-
pożizzjoni dominanti ta' xi atturi 
interessati tas-suq, u l-anqas 
tiddisinċentiva l-investiment privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfasizzat li l-appoġġ pubbliku għandu jingħata biss meta jeżistu kondizzjonijiet 
li jeskludu l-investiment mis-settur privat. Barra minn hekk, fl-isfond tat-tibdil demografiku u 
ta' urbanizzazzjoni ulterjuri, l-appoġġ pubbliku għall-investimenti għandu bl-istess mod 
jikkunsidra t-talba futura.

Emenda 59
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment 
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment 
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
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privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 
neċessarju għal dan il-qasam, iżda ma 
għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni bla 
bżonn.

privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. L-appoġġ pubbliku għal 
investiment f'netwerks aktar veloċi jista' 
jkun neċessarju iżda għandu jkun iffokat 
fuq oqsma fejn hemm nuqqas ta' inċentiv 
għal investiment. L-appoġġ pubbliku 
f'dan il-qasam għalhekk huwa neċessarju 
iżda ma għandux jgħawweġ il-
kompetizzjoni, jeskludi l-investimenti 
privati jew joħloq disinċentivi għall-
investiment.

Or. en

Emenda 60
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment 
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 
neċessarju għal dan il-qasam, iżda ma 
għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni bla 
bżonn.

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment 
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. L-investimenti pubbliċi f'netwerks 
veloċi u ultra-veloċi għandhom jiffokaw 
fuq żoni b'densità baxxa u għolja fejn 
hemm nuqqas ta' inċentivi kummerċjali 
għal investiment. L-appoġġ pubbliku huwa 
neċessarju għal dan il-qasam, iżda ma 
għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni bla 
bżonn u l-anqas joħloq disinċentivi għall-
investiment.

Or. en
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Emenda 61
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment 
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 
neċessarju għal dan il-qasam, iżda ma 
għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni bla 
bżonn.

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment 
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi, speċjalment f'żoni rurali u 
b'densità baxxa. Għalhekk, l-appoġġ 
pubbliku huwa neċessarju għal dan il-
qasam, iżda ma għandux jgħawweġ il-
kompetizzjoni bla bżonn.

Or. en

Emenda 62
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-broadband b'veloċità għolja f'żoni 
urbani u b'densità għolja hu kruċjali jekk 
l-Ewropa trid taħsad benefiċċji relatati 
mat-tkabbir ekonomiku sinifikanti 
ġġenerat minn ekonomija moderna tal-
internet. Bliet li jistgħu joffru veloċitajiet 
tal-broadband ewlenin fid-dinja se 
jattiraw innovazzjonijiet, investimenti, 
għarfien u intrapriżi, li jkunu ta' 
benefiċċju għall-Unjoni kollha kemm hi. 
Billi l-investimenti privati għandhom 
ikomplu jkunu l-mutur ewlieni, l-
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investimenti pubbliċi, infrastruttura 
passiva speċifika bi żminijiet għal ħlas tal-
akkont twal ħafna, tista' tistimola l-
implimentazzjoni ta' netwerks ta' 
broadband ultra-veloċi li joffru 
veloċitajiet ta' 1 Gbps, u l-possibilità ta' 
upgrade sa 10 Gbps jew aktar, u fejn ma 
jkunx hemm każ kummerċjali ċar biex 
jiġu pprovduti veloċitajiet daqstant 
għoljin.

Or. en

Emenda 63
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Baġit għall-
Ewropa 2020 jirrikonoxxi l-ħolqien ta’ 
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-kuntest 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet infrastrutturali fl-
oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-
teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni. Is-sinerġiji bejn dawn is-
setturi kif ukoll ma’ programmi tal-
investiment oħra tal-Unjoni huma 
importanti ħafna għaliex jirriżultaw sfidi 
simili li jirrikjedu soluzzjonijiet li 
jirriżultaw fi tkabbir, jikkumbattu l-
frammentazzjoni, jsaħħu l-koeżjoni, 
jiffavorixxu l-użu ta’ strumenti finanzjarji 
innovattivi u jindirizzaw in-nuqqasijiet tas-
suq kif ukoll it-tneħħija tal-konġestjonijiet 
li jxekklu t-tlestija tas-Suq Uniku.

(5) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Baġit għall-
Ewropa 2020 jirrikonoxxi l-ħolqien ta’ 
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-kuntest 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet infrastrutturali fl-
oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-
teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni. Is-sinerġiji bejn dawn is-
setturi kif ukoll ma’ programmi tal-
investiment oħra tal-Unjoni huma 
importanti ħafna għaliex jirriżultaw sfidi 
simili li jirrikjedu soluzzjonijiet li 
jirriżultaw fi tkabbir, jikkumbattu l-
frammentazzjoni, jsaħħu l-koeżjoni, 
jiffavorixxu l-użu ta’ strumenti finanzjarji 
innovattivi u jindirizzaw in-nuqqasijiet tas-
suq kif ukoll it-tneħħija tal-konġestjonijiet 
li jxekklu t-tlestija tas-Suq Uniku.

Sabiex jitwettaq is-Suq Diġitali Uniku, 
għandhhom jiġu żgurati kooperazzjoni u 
koordinament mill-qrib tal-attivitajiet 
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skont il-programm Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, b'azzjonijiet nazzjonali u 
reġjonali tal-broadband, flimkien mal-
implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-
Enerġija u t-Trasport.

Or. en

Emenda 64
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Baġit għall-
Ewropa 2020 jirrikonoxxi l-ħolqien ta’ 
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-kuntest 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet infrastrutturali fl-
oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-
teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni. Is-sinerġiji bejn dawn is-
setturi kif ukoll ma’ programmi tal-
investiment oħra tal-Unjoni huma 
importanti ħafna għaliex jirriżultaw sfidi 
simili li jirrikjedu soluzzjonijiet li 
jirriżultaw fi tkabbir, jikkumbattu l-
frammentazzjoni, jsaħħu l-koeżjoni, 
jiffavorixxu l-użu ta’ strumenti finanzjarji 
innovattivi u jindirizzaw in-nuqqasijiet tas-
suq kif ukoll it-tneħħija tal-konġestjonijiet 
li jxekklu t-tlestija tas-Suq Uniku.

(5) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Baġit għall-
Ewropa 2020 jirrikonoxxi l-ħolqien ta’ 
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-kuntest 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet infrastrutturali fl-
oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-
teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni. Is-sinerġiji bejn dawn is-
setturi kif ukoll ma’ programmi tal-
investiment oħra tal-Unjoni huma 
importanti ħafna għaliex jirriżultaw sfidi 
simili li jirrikjedu soluzzjonijiet li 
jirriżultaw fi tkabbir, jikkumbattu l-
frammentazzjoni, jsaħħu l-koeżjoni, 
jappoġġaw aċċess mifrux għall-internet, u 
jiffavorixxu l-użu ta’ strumenti finanzjarji 
innovattivi u jindirizzaw in-nuqqasijiet tas-
suq kif ukoll it-tneħħija tal-konġestjonijiet 
li jxekklu t-tlestija tas-Suq Uniku.

Or. en

Emenda 65
Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Peress li l-entitajiet pubbliċi 
għandhom l-awtorità li jirċievu għotjiet, 
filwaqt li l-istrumenti innovattivi 
finanzjarji huma mmirati aktar lejn l-
investituri privati, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-allokazzjoni 
bbilanċjata tal-fondi.

Or. fr

Emenda 66
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-azzjonijiet fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband se jkunu konformi mal-
politiki, r-regolamentazzjoni u l-gwida 
rilevanti tal-Unjoni. Dan jinkludi sett ta’ 
regoli u linji gwida għas-swieq tat-
telekomunikazzjonijiet u b’mod partikolari 
l-Qafas Regolatorju għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi adottat fl-
2009 li jipprovdi approċċ koerenti, 
affidabbli u flessibbli għar-
regolamentazzjoni tan-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fi 
swieq li mexjin b’pass mgħaġġel. Dawn ir-
regoli qed jiġu implimentati mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-Korp 
ta’ Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC –
“Body of European Regulators for 
Electronic Communications”). Ir-
Rakkomandazzjoni dwar l-NGA adottata 
fl-2010 għandha l-għan li trawwem l-
iżvilupp tas-Suq Uniku billi ttejjeb iċ-
ċertezza legali u tippromwovi l-

(7) L-azzjonijiet fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband se jkunu konformi mal-
politiki, r-regolamentazzjoni u l-gwida 
rilevanti tal-Unjoni. Dan jinkludi sett ta’ 
regoli u linji gwida għas-swieq tat-
telekomunikazzjonijiet u b’mod partikolari 
l-Qafas Regolatorju għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi adottat fl-
2009 li jipprovdi approċċ koerenti, 
affidabbli u flessibbli għar-
regolamentazzjoni tan-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fi 
swieq li mexjin b’pass mgħaġġel. Dawn ir-
regoli qed jiġu implimentati mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-Korp 
ta’ Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC –
“Body of European Regulators for 
Electronic Communications”). Dan 
jinkludi wkoll il-"Linji gwida tal-
Komunità għall-applikazzjoni tar-regoli 
tal-għajnuna mill-Istat fir-rigward ta' 
introduzzjoni rapida ta' netwerks tal-
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investiment, il-kompetizzjoni u l-
innovazzjoni fis-suq għal servizzi tal-
broadband b’mod partikolari fit-
tranżizzjoni għan-netwerks ta’ aċċess tal-
ġenerazzjoni li jmiss (NGAs).

broadband, fejn xieraq, li jipprovdu gwida 
dwar l-applikazzjoni ta' fondi pubbliċi 
għal proġetti tal-broadband, bl-
istabbiliment ta’ kriterji rigorużi għall-
applikazzjoni ta' fondi mill-istat u n-
notifika ta' proġetti għal evalwazzjoni 
skont dawn il-linji gwida. Ir-
Rakkomandazzjoni dwar l-NGA adottata 
fl-2010 għandha l-għan li trawwem l-
iżvilupp tas-Suq Uniku billi ttejjeb iċ-
ċertezza legali u tippromwovi l-
investiment, il-kompetizzjoni u l-
innovazzjoni fis-suq għal servizzi tal-
broadband b’mod partikolari fit-
tranżizzjoni għan-netwerks ta’ aċċess tal-
ġenerazzjoni li jmiss (NGAs).

Or. en

Emenda 67
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Ir-riżorsi finanzjarji disponibbli fil-
livell tal-Unjoni huma skarsi; il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa għandha tiffoka 
fuq proġetti ta' interess komuni li 
jipprovdu l-ogħla valur miżjud Ewropew. 
Fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet, l-
għajnuna finanzjarja għandha l-ewwel 
nett tkun iffokata fuq proġetti li 
jiġġeneraw talba għall-broadband, inkluż 
il-bini ta' infrastruttura ta' servizz diġitali 
Ewropew, li min-naħa tagħhom 
għandhom jistimolaw l-investimenti fl-
implimentazzjoni tan-netwerk tal-
broadband.

Or. en
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Emenda 68
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fil-qafas ta’ sistema ta’ swieq miftuħa 
u kompetittivi, l-intervent tal-Unjoni huwa 
neċessarju fejn huwa meħtieġ li jingħelbu 
n-nuqqasijiet tas-suq. Billi tipprovdi 
appoġġ finanzjarju u ingranaġġ ta’ 
finanzjament addizzjonali għall-proġetti ta’ 
infrastruttura, l-Unjoni tista’ 
tikkontribwixxi għall-istabbiliment u l-
iżvilupp ta’ netwerks trans-Ewropej fil-
qasam tat-telekomunikazzjonijiet, u b’hekk 
tiġġenera benefiċċji akbar f’termini tal-
impatt fis-suq, l-effiċjenza amministrattiva 
u l-utilizzazzjoni tar-riżorsi.

(9) Fil-qafas ta’ sistema ta’ swieq miftuħa 
u kompetittivi, l-intervent tal-Unjoni huwa 
neċessarju fejn jista' jkun meħtieġ li 
jingħelbu n-nuqqasijiet tas-suq u fejn ma 
hemm l-ebda każ kummerċjali biex 
jitwasslu veloċitajiet ta' 100Mbps f'żoni 
rurali u 1 Gbps jew aktar f'żoni urbani. 
Billi tipprovdi appoġġ finanzjarju u 
ingranaġġ ta’ finanzjament addizzjonali 
għall-proġetti ta’ infrastruttura, l-Unjoni 
tista’ tikkontribwixxi għall-istabbiliment u 
l-iżvilupp ta’ netwerks trans-Ewropej fil-
qasam tat-telekomunikazzjonijiet, u b’hekk 
tiġġenera benefiċċji akbar f’termini tal-
impatt fis-suq, l-effiċjenza amministrattiva 
u l-utilizzazzjoni tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fil-qafas ta’ sistema ta’ swieq miftuħa 
u kompetittivi, l-intervent tal-Unjoni huwa 
neċessarju fejn huwa meħtieġ li jingħelbu 
n-nuqqasijiet tas-suq. Billi tipprovdi 
appoġġ finanzjarju u ingranaġġ ta’ 
finanzjament addizzjonali għall-proġetti ta’ 
infrastruttura, l-Unjoni tista’ 
tikkontribwixxi għall-istabbiliment u l-
iżvilupp ta’ netwerks trans-Ewropej fil-
qasam tat-telekomunikazzjonijiet, u b’hekk 
tiġġenera benefiċċji akbar f’termini tal-

(9) Fil-qafas ta’ sistema ta’ swieq miftuħa 
u kompetittivi, l-intervent tal-Unjoni huwa 
neċessarju fejn huwa meħtieġ li jingħelbu 
n-nuqqasijiet eżistenti u previsti tas-suq. 
Billi tipprovdi ingranaġġ ta’ finanzjament 
għall-proġetti ta’ infrastruttura, l-Unjoni 
tista’ tikkontribwixxi għall-istabbiliment u 
l-iżvilupp ta’ netwerks trans-Ewropej fil-
qasam tat-telekomunikazzjonijiet, u b’hekk 
tiġġenera benefiċċji akbar f’termini tal-
impatt fis-suq, l-effiċjenza amministrattiva 
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impatt fis-suq, l-effiċjenza amministrattiva 
u l-utilizzazzjoni tar-riżorsi.

u l-utilizzazzjoni tar-riżorsi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tajjeb li mhux biss niffokaw fuq is-sitwazzjoni attwali f'żona speċifika iżda nikkunsidraw ukoll 
previżjonijiet dwar l-iżviluppi futuri. Jekk, pereżempju, minħabba urbanizzazzjoni ulterjuri 
żona partikolari, fil-futur, tara tnaqqis fid-domanda, l-appoġġ pubbliku għall-investimenti 
jista' ma jkunx xieraq. Bl-istess mod, jekk żona urbana li llum għandha kopertura adegwata 
tara żieda fid-domanda futura, li tista' tkun sodisfatta biss b'investimenti mwettqa issa.

Emenda 70
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fil-qafas ta’ sistema ta’ swieq miftuħa 
u kompetittivi, l-intervent tal-Unjoni huwa 
neċessarju fejn huwa meħtieġ li jingħelbu 
n-nuqqasijiet tas-suq. Billi tipprovdi 
appoġġ finanzjarju u ingranaġġ ta’ 
finanzjament addizzjonali għall-proġetti ta’ 
infrastruttura, l-Unjoni tista’ 
tikkontribwixxi għall-istabbiliment u l-
iżvilupp ta’ netwerks trans-Ewropej fil-
qasam tat-telekomunikazzjonijiet, u b’hekk 
tiġġenera benefiċċji akbar f’termini tal-
impatt fis-suq, l-effiċjenza amministrattiva 
u l-utilizzazzjoni tar-riżorsi.

(9) Fil-qafas ta’ sistema ta’ swieq miftuħa 
u kompetittivi, l-intervent tal-Unjoni huwa 
neċessarju fejn huwa meħtieġ li jingħelbu 
n-nuqqasijiet tas-suq. Billi tipprovdi 
appoġġ finanzjarju, ċertezza legali, u 
ingranaġġ ta’ finanzjament addizzjonali 
għall-proġetti ta’ infrastruttura, l-Unjoni 
tista’ tikkontribwixxi għall-istabbiliment u 
l-iżvilupp ta’ netwerks trans-Ewropej fil-
qasam tat-telekomunikazzjonijiet, u b’hekk 
tiġġenera benefiċċji akbar f’termini tal-
impatt fis-suq, l-effiċjenza amministrattiva 
u l-utilizzazzjoni tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 71
Gunnar Hökmark

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

(9a) Il-finanzjament pubbliku għall-
broadband għandu jintefaq biss fuq 
infrastrutturi li huma miftuħa għall-
kompetizzjoni. Dawk in-netwerks 
miftuħin għall-kompetizzjoni permezz ta' 
aċċess minn parti terza biss, jistgħu 
jipprovdu servizzi u innovazzjoni 
kompetittiva bi prezz raġonevoli għall-
konsumaturi u l-intrapriżi.

Or. en

Emenda 72
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-awtoritajiet lokali u reġjonali 
għandhom rwol importanti xi jwettqu fil-
promozzjoni ta' djalogu informat mal-
pubbliku, biex jitrattaw il-
preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini fil-livell 
tagħhom u billi jippermettu l-
kooperazzjoni bejn l-utenti u l-produtturi 
tal-innovazzjonijiet fl-ICT, f'livelli 
differenti ta' gvern u amministrazzjoni.

Or. fr

Emenda 73
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Il-garanzija li l-konsumaturi 
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jkollhom aċċess u distribuzzjoni faċli tal-
kontenut, servizzi u applikazzjonijiet tal-
għażla tagħhom permezz ta' abbonament 
uniku tal-internet hi ta' importanza 
ewlenija għat-twettiq tas-Suq Diġitali 
Uniku fl-Unjoni.  Ifakkar, f'dan il-
kuntest, dwar il-konklużjonijiet tal-
BEREC ta' Mejju 2012, li juru li minn 
tal-anqas 20% tal-utenti mobbli tal-
Internet fl-Ewropa, jesperjenzaw xi forma 
ta' restrizzjoni fuq il-kapaċità tagħhom li 
jaċċedu għal servizzi ta' VoIP. Billi l-
kompetizzjoni hi mistennija li toħloq xi tip 
ta' dixxiplina fost l-operaturi, il-progress 
kien kajman ħafna u għaldaqstant in-
netwerks ta' telekomunikazzjonijiet 
iffinanzjati mill-pubbliku għandhom 
ikunu pprojbiti milli jimblukkaw servizzi 
legali.

Or. en

Emenda 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-implimentazzjoni ta' mekkaniżmu 
ta' interkonnessjoni fl-Ewropa ma 
għandux jippreġudika l-obbjettivi tal-
politika ta' koeżjoni; l-implimentazzjoni 
tal-miżuri mressqa ma għandhiex twassal 
għal żieda fil-burokrazija jew fil-piż 
amministrattiv; u għandha tingħata aktar 
informazzjoni u aktar ċarezza dwar kif 
għandhom jintużaw l-istrumenti 
finanzjarji ġodda u l-effett ta' lieva 
tagħhom. flimkien ma' studju dwar l-
effikaċja tagħhom.

Or. fr
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Emenda 75
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ma’ veloċitajiet ogħla tal-broadband 
hemm assoċjati benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostanzjali, li ma jistgħux jiġu 
maqbuda (captured) u l-anqas ma jistgħu 
jiġu mibdula fi flus mill-investituri. Il-
broadband veloċi u ultraveloċi huwa ċ-
ċavetta li tippermetti l-infrastruttura għall-
iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali, li 
jiddependu fuq id-disponibbiltà, il-veloċità, 
l-affidabilità u r-reżiljenza tan-netwerks 
fiżiċi. L-introduzzjoni u l-adozzjoni ta’ 
netwerks aktar veloċi twitti t-triq għal 
servizzi innovattivi li jisfruttaw il-
veloċitajiet akbar. Hija meħtieġa azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu 
massimizzati s-sinerġiji u l-interazzjonijiet 
bejn dawn iż-żewġ komponenti tan-
netwerks tat-telekomunikazzjonijiet 
diġitali.

(10) Ma’ veloċitajiet ogħla tal-broadband 
hemm assoċjati benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostanzjali, li ma jistgħux jiġu 
maqbuda (captured) u l-anqas ma jistgħu 
jiġu mibdula fi flus mill-investituri. Il-
broadband veloċi u ultraveloċi huwa ċ-
ċavetta li tippermetti l-infrastruttura għall-
iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali, li 
jiddependu fuq id-disponibbiltà, il-veloċità, 
l-affidabilità u r-reżiljenza tan-netwerks 
fiżiċi. L-introduzzjoni u l-adozzjoni ta’ 
netwerks aktar veloċi twitti t-triq għal 
servizzi innovattivi li jisfruttaw il-
veloċitajiet akbar. Hija meħtieġa azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu 
massimizzati s-sinerġiji u l-interazzjonijiet 
bejn dawn iż-żewġ komponenti tan-
netwerks tat-telekomunikazzjonijiet diġitali 
u biex tiġi kkumplimentata l-azzjoni ta' 
diversi programmi u inizjattivi oħra tal-
Unjoni bħall-fondi Strutturali u ta' 
Koeżjoni, filwaqt li tkun evitata id-
duplikazzjoni jew superviżjoni u żieda fil-
burokrazija u l-piż amministrattiv.

Or. en

Emenda 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ma’ veloċitajiet ogħla tal-broadband 
hemm assoċjati benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostanzjali, li ma jistgħux jiġu 

(10) Ma’ veloċitajiet ogħla tal-broadband 
hemm assoċjati benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostanzjali, li ma jistgħux jiġu 



PE494.476v01-00 30/141 AM\909449MT.doc

MT

maqbuda (captured) u l-anqas ma jistgħu 
jiġu mibdula fi flus mill-investituri. Il-
broadband veloċi u ultraveloċi huwa ċ-
ċavetta li tippermetti l-infrastruttura għall-
iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali, li 
jiddependu fuq id-disponibbiltà, il-veloċità, 
l-affidabilità u r-reżiljenza tan-netwerks 
fiżiċi. L-introduzzjoni u l-adozzjoni ta’ 
netwerks aktar veloċi twitti t-triq għal 
servizzi innovattivi li jisfruttaw il-
veloċitajiet akbar. Hija meħtieġa azzjoni
fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu 
massimizzati s-sinerġiji u l-interazzjonijiet 
bejn dawn iż-żewġ komponenti tan-
netwerks tat-telekomunikazzjonijiet 
diġitali.

maqbuda (captured) u l-anqas ma jistgħu 
jiġu mibdula fi flus mill-investituri. Il-
broadband veloċi u ultraveloċi huwa ċ-
ċavetta li tippermetti l-infrastruttura għall-
iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali, li 
jiddependu fuq id-disponibbiltà, il-veloċità, 
l-affidabilità u r-reżiljenza tan-netwerks 
fiżiċi. L-introduzzjoni u l-adozzjoni ta’ 
netwerks aktar veloċi twitti t-triq għal 
servizzi innovattivi li jisfruttaw il-
veloċitajiet akbar. L-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni timmira li timmassimizza s-
sinerġiji u l-interazzjonijiet bejn dawn iż-
żewġ komponenti tan-netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet diġitali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar għalfejn l-azzjoni tal-UE hi prerekwiżit għall-massimizzazzjoni tas-sinerġiji iżda 
żgur li għandha tkun iffokata fuq il-ħolqien ta' dawn is-sinerġiji.

Emenda 77
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Flimkien mal-azzjonijiet fil-qasam 
tan-netwerks tal-broadband, hu ta'
importanza assoluta li tkun iffavorita t-
talba għall-użu, li għandha tkun iċ-
ċavetta biex jittaffa u jitħaffef il-proċess 
ta' ħolqien ta' netwerks ultra-veloċi tal-
broadband madwar l-Unjoni. Azzjoni li 
tappoġġa kemm lil dawk li adottaw mill-
bidu servizzi ultra-veloċi u l-iżvilupp ta' 
servizzi innovattivi u diġitali fil-livell tal-
Unjoni li huma essenzjali biex jinkisbu l-
miri tal-Aġenda Diġitali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-riskju ta' falliment tas-suq fl-implimentazzjoni ta' infrastrutturi b'veloċità għolja ħafna 
jinsab fuq in-naħa tat-talba, peress li l-utenti ma jantiċipawx l-utilità ta' servizzi futuri, li jsiru 
disponibbli fil-futur u biss meta biżżejjed klijenti jkunu ingħaqdu fl-infrastruttura l-ġdida. 
Għalhekk hu essenzjali li jingħata appoġġ lil dawk li jadottaw is-sistema mill-bidu, sabiex 
titħaffef l-implimentazzjoni tat-talba li tiġġenera ċirku virtwuż u servizzi innovattivi 
transkonfinali.

Emenda 78
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Flimkien mal-azzjonijiet fil-qasam 
tan-netwerks tal-broadband, hu ta' 
importanza assoluta li tkun iffavorita t-
talba għall-użu, li għandha tkun iċ-
ċavetta biex jittaffa u jitħaffef il-proċess 
ta' ħolqien ta' netwerks ultra-veloċi tal-
broadband madwar l-Unjoni. Azzjoni li 
tappoġġa kemm lil dawk li adottaw mill-
bidu servizzi ultra-veloċi u l-iżvilupp ta' 
servizzi innovattivi u diġitali fil-livell tal-
Unjoni li huma essenzjali biex jinkisbu l-
miri tal-Aġenda Diġitali.

Or. en

Emenda 79
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) B’mod partikolari l-użu ta’ broadband 
ultraveloċi se jkun ta’ benefiċċju għall-
impriżi żgħar u medji (SMEs) li spiss ma 
jkunux jistgħu jibbenefikaw mis-servizzi 

(11) B’mod partikolari l-użu ta’ broadband 
ultraveloċi għandu jkun ta’ benefiċċju 
għall-impriżi żgħar u medji (SMEs) li spiss 
ma jkunux jistgħu jibbenefikaw mis-
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bbażati fuq il-web bħall-‘cloud computing’ 
minħabba l-konnettività inadegwata u l-
veloċità eżistenti tal-konnessjonijiet tal-
broadband. Dan se jgħin il-potenzjal għal 
żidiet sostanzjali fil-produttività għall-
SMEs.

servizzi bbażati fuq il-web bħall-‘cloud 
computing’ minħabba l-konnettività 
inadegwata u l-veloċità eżistenti tal-
konnessjonijiet tal-broadband. Dan se jgħin 
il-potenzjal għal żidiet sostanzjali fil-
produttività għall-SMEs.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-SMEs huma fil-qalba tat-tkabbir tal-UE. Għaldaqstant għandhom ikunu fil-qalba tal-
istrateġija tat-tkabbir diġitali. Għaldaqstant għandhom ikunu l-punt fokali ta' inizjattivi u 
proġetti sabiex ikun żgurat li huma jkunu l-benefiċjarji ewlenin.

Emenda 80
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Billi jiftaħ opportunitajiet ta’ 
negozju, l-użu tan-netwerks tal-
broadband u tal-infrastrutturi tas-servizz 
diġitali se jistimula l-ħolqien tal-impjiegi 
fl-Unjoni. Il-bini ta’ netwerks tal-
broadband se jkollu wkoll effett immedjat 
fuq l-impjiegi b’mod partikolari fis-settur
tal-inġinerija ċivili.

(12) L-istimolar tal-ħolqien tal-impjiegi fl-
Unjoni għandu jkun wieħed mill-objettivi 
ewlenin fl-implimentazzjoni tan-netwerks 
tal-broadband. B'mod partikolari 
għandha tingħata attenzjoni lill-iżvilupp 
tal-għarfien u tal-impjiegi fit-
telekomunikazzjonijiet u fl-industriji tal-
inġinerija ċivili Bil-provviżjoni ta' 
opportunitajiet ta' investiment, l-
implimentazzjoni ta' netwerks tal-
broadband u b'veloċità għolja se tkun 
teħtieġ ukoll l-iżvilupp ta' ħiliet tekniċi 
meħtieġa għall-użu u l-manteniment ta' 
dawn l-infrastrutturi.

Or. fr

Emenda 81
Rachida Dati
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Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Billi jiftaħ opportunitajiet ta’ negozju, 
l-użu tan-netwerks tal-broadband u tal-
infrastrutturi tas-servizz diġitali se 
jistimula l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. 
Il-bini ta’ netwerks tal-broadband se jkollu 
wkoll effett immedjat fuq l-impjiegi b’mod 
partikolari fis-settur tal-inġinerija ċivili.

(12) Billi jiftaħ opportunitajiet ta’ negozju, 
l-użu tan-netwerks tal-broadband u tal-
infrastrutturi tas-servizz diġitali se 
jistimula l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. 
Biex jinkiseb dan, għandu jitħeġġeġ l-
iżvilupp ta' programmi edukattivi u ta' 
apprendistat fil-qasam diġitali. Il-bini ta’ 
netwerks tal-broadband se jkollu wkoll 
effett immedjat fuq l-impjiegi b’mod 
partikolari fis-settur tal-inġinerija ċivili.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-edukazzjoni fl-għodod diġitali għandha tkun element ewlieni tal-ħiliet meħtieġa fis-suq tax-
xogħol. B'żieda ma' dan, id-demokratizzazzjoni tal-għodod diġitali għandha tkun 
akkompanjata mill-estensjoni tal-edukazzjoni diġitali liċ-ċittadini kollha sabiex ikunu jistgħu 
jużaw dawn l-għodod b'mod kompetenti u sikur.

Emenda 82
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-iżvilupp ta' netwerks tal-
braodband u ta' broadband b'veloċità 
għolja u servizzi diġitali għandu jsaħħaħ 
il-bżonn għal standards tekniċi Ewropej. 
Jenħtieġu programmi ta' riċerka u ta' 
żvilupp fl-UE u ż-żieda fil-monitoraġġ tal-
proċeduri ta' standardizzazzjoni jekk l-UE 
għandha twettaq rwol ewlieni fl-industrija 
tat-telekomunikazzjonijiet.

Or. fr
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Emenda 83
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-internet b'veloċità għolja hu 
importanti għall-implimentazzjoni tal-
infrastrutturi teknoloġiċi l-ġodda, li huma 
meħtieġa għat-tmexxija xjentifika, 
teknoloġika u industrijali tal-UE, bħall-
cloud computing, is-super kompjuters u l-
ambjenti intelliġenti tal-kompjuters,

Or. en

Emenda 84
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Sal-2015 l-istituzzjonijiet Ewropej 
ta' riċerka u akkademiċi għandhom ikunu 
konnessi b'netwerks ta' Gbps ta' veloċità 
għolja, bil-ħolqien ta' intranet għaż-żona 
ta' riċerka Ewropea li għandu jssaħħaħ 
in-netwerks tar-riċerka, il-qsim tal-
infrastrutturi elettroniċi u tax-xjenza 
elettronika.

Or. en

Emenda 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-amalgamazzjoni ta' 
opportunitajiet ġodda fl-infrastruttura u 
servizzi innovattivi u interoperabbli, 
għandhom inedu ċirku virtwuż li jistimola 
ż-żieda fit-talba għal broadband b'veloċità 
għolja, li tajjeb li ssir reazzjoni għaliha 
f'termini kummerċjali.

Or. fr

Emenda 86
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband 
u tal-infrastrutturi tas-servizz diġitali se 
jikkontribwixxi għall-għan tal-Unjoni li 
tnaqqas l-emissjoni tal-gass serra billi 
tawtorizza soluzzjonijiet effiċjenti fl-
enerġija f’bosta setturi tal-ekonomija tal-
Ewropa. Dan l-effett pożittiv se jkun 
limitat, iżda sa ċertu punt biss, mid-
domanda għall-enerġija u r-riżorsi li qed 
tikber relatata l-aktar mal-bini tan-netwerks 
tal-broadband u l-operat tal-infrastrutturi 
tas-servizz diġitali.

(13) L-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband 
u tal-infrastrutturi tas-servizz diġitali se 
jikkontribwixxi għall-għan tal-Unjoni li 
tnaqqas l-emissjoni tal-gass serra billi 
tawtorizza soluzzjonijiet effiċjenti fl-
enerġija f’bosta setturi tal-ekonomija tal-
Ewropa. Dan l-effett pożittiv se jkun 
limitat, iżda sa ċertu punt biss, mid-
domanda għall-enerġija u r-riżorsi li qed 
tikber relatata l-aktar mal-bini tan-netwerks 
tal-broadband u l-operat tal-infrastrutturi 
tas-servizz diġitali. Is-sinerġiji bejn l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
manteniment tal-infrastruttura tat-
Telekomunikazzjoni u tal-Enerġija 
għandu jkollhom rwol importanti xi 
jwettqu fl-objettivi tal-Unjoni għall-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija.

Or. en

Emenda 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband 
u tal-infrastrutturi tas-servizz diġitali se 
jikkontribwixxi għall-għan tal-Unjoni li 
tnaqqas l-emissjoni tal-gass serra billi 
tawtorizza soluzzjonijiet effiċjenti fl-
enerġija f’bosta setturi tal-ekonomija tal-
Ewropa. Dan l-effett pożittiv se jkun 
limitat, iżda sa ċertu punt biss, mid-
domanda għall-enerġija u r-riżorsi li qed 
tikber relatata l-aktar mal-bini tan-netwerks 
tal-broadband u l-operat tal-infrastrutturi 
tas-servizz diġitali.

(13) L-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband 
u tal-infrastrutturi tas-servizz diġitali se 
jikkontribwixxi għall-għan tal-Unjoni li 
tnaqqas l-emissjoni tal-gass serra billi 
tawtorizza soluzzjonijiet effiċjenti fl-
enerġija f’bosta setturi tal-ekonomija tal-
Ewropa. Dan l-effett pożittiv jegħleb id-
domanda għall-enerġija u r-riżorsi li qed 
tikber relatata l-aktar mal-bini tan-netwerks 
tal-broadband u l-operat tal-infrastrutturi 
tas-servizz diġitali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudji urew li servizzi abbażi tal-internet bħall-cloud computing għandhom effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija akbar meta mqabbel ma' installazzjonijiet individwali tal-IT f'kumpaniji. Barra 
minn hekk, servizzi ġodda bħall-kejl intelliġenti għandu jkabbar aktar l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija.

Emenda 88
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-interoperabilità tan-netwerks tal-
broadband u l-infrastruttura tal-
komunikazzjonijiet diġitali assoċjati man-
netwerks tal-enerġija tippermetti l-ġabra 
ta’ komunikazzjonijiet (converged 
communications) għall-użu ta’ netwerks 
diġitali li jużaw l-enerġija b’mod 
effiċjenti, affidabbli u li huma kost-
effettivi. Barra minn hekk, din il-ġabra ta’ 
komunikazzjonijiet se tiġi estiża lil hinn 

(14) Hemm bżonn urġenti li tiġi promossa 
l-interoperabilità tan-netwerks tal-
broadband u l-infrastruttura tal-
komunikazzjonijiet diġitali assoċjati man-
netwerks tal-enerġija li jippermettu 
konverġenza reali fl-użu ta’ netwerks 
diġitali b’mod affidabbli, kost-effettiv u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Barra minn 
hekk, din il-ġabra ta’ komunikazzjonijiet 
għandha tiġi estiża lil hinn mill-
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mill-konnettività biex tippermetti l-
forniment f’pakkett ta’ servizzi tal-enerġija 
u tat-telekomunikazzjoni minn fornituri
ta’ servizzi tal-enerġija u tat-
telekomunikazzjoni rispettivament.

konnettività biex tippermetti l-forniment 
tal-enerġija u s-servizzi tat-
telekomunikazzjoni minn fornituri ta’ 
servizzi kemm tat-telekomunikazzjonijiet 
u tal-enerġija.

Or. en

Emenda 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Hemm bżonn ta’ ġbir ta’ 
informazjoni u dejta statistika dwar ix-
xogħolijiet pubbliċi li x'aktarx jintużaw, 
parzjalment jew bis-sħiħ, għall-
installazzjoni ta' netwerks tal-
ġenerazzjoni l-ġdida, u li tinħoloq 
database għall-monitoraġġ ta' dawn ix-
xogħolijiet u l-ħolqien ta' reġistru 
Ewropew tan-netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet, li għandu, fejn hu 
possibbli, ikun supplimentat 
b'informazzjoni simili dwar in-netwerks 
tat-trasport u tal-enerġija.

Or. fr

Emenda 90
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-iżvilupp, l-użu u l-provvediment fuq 
perjodu fit-tul ta’ servizzi transkonfinali 
interoperabbli ta’ Gvern elettroniku jtejbu 
l-funzjonament tas-Suq Uniku. Il-gvernijiet 

(15) L-iżvilupp, l-użu u l-provvediment fuq 
perjodu fit-tul ta’ servizzi transkonfinali 
interoperabbli ta’ Gvern elettroniku jtejbu 
l-funzjonament tas-Suq Uniku. Il-gvernijiet 
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huma rikonoxxuti għall-għoti ta’ servizzi 
pubbliċi online li jikkontribwixxu sabiex 
jiżdiedu l-effiċjenza u l-effikaċja tas-settur 
pubbliku u s-settur privat.

huma rikonoxxuti għall-għoti ta’ servizzi 
pubbliċi online li jikkontribwixxu sabiex 
jiżdiedu l-effiċjenza u l-effikaċja tas-settur 
pubbliku u s-settur privat. L-appoġġ 
pubbliku għall-iżvilupp ulterjuri ta’ dawk 
is-servizzi mhux biss isaħħaħ is-Suq 
Uniku, iżda jistimola l-ħiliet elettroniċi u 
d-domanda għal netwerks NGA, biex 
b'hekk tingħata opportunità akbar lill-
investimenti pubbliċi u privati fi proġetti 
infrastrutturali f'ċerti żoni.

Or. en

Emenda 91
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Id-disponibilità ta' infrastrutturi ta' 
telekomunikazzjonijiet b'veloċità għolja hi 
ineffettiva mingħajr id-disponibilità ta' 
kontenut diġitali u ta' servizzi diġitali li 
għandhom rilevanza għolja u b'kontenut
multilingwi ta' kwalità għolja, offrut 
permezz tagħhom u li jifformaw 
ekosistema diġitali għaċ-ċittadini 
Ewropej. Għalhekk, hu essenzjali li jkun 
promoss l-iżvilupp tas-servizzi ta' gvern 
elettroniku, tad-demokrazija elettronika, 
tat-tagħlim elettroniku u tas-saħħa 
elettronika mill-Istati Membri, li 
għandhom jippromwovu it-talba għall-
broadband, il-bżonn ta' ħiliet elettroniċi u 
l-iżvilupp tal-ekonomija diġitali.

Or. en

Emenda 92
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Ir-rwol tal-ħiliet elettroniċi u l-użu 
tal-ICT fl-edukazzjoni huma 
indispensabbli sabiex l-Unjoni tikseb il-
miri ta' politika tagħha. Il-litteriżmu 
teknoloġiku mhuwiex biss objettiv iżda hu 
ukoll strument essenzjali għall-kisba ta' 
tagħlim tul il-ħajja, il-koeżjoni soċjali, it-
tkabbir soċjali u ekonomiku.

Or. en

Emenda 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Iż-żieda u l-preservazzjoni tal-aċċess 
għall-kontenut u d-dejta kulturali għonja u 
varji tal-Ewropa miżmuma mill-korpi tas-
settur pubbliku, u l-ftuħ tagħhom għall-użu 
mill-ġdid b’rispett sħiħ lejn id-dritt tal-
awtur u d-drittijiet relatati, se jrawmu l-
kreattività u jistimulaw l-innovazzjoni u l-
intraprenditorija. L-aċċess mingħajr intoppi 
għall-użu mill-ġdid ta’ riżorsi multilingwi 
se jgħin jegħleb l-ostakli tal-lingwa, li 
jxekklu s-suq intern għas-servizzi online u 
jillimitaw l-aċċess għall-għarfien.

(18) Iż-żieda u l-preservazzjoni tal-aċċess 
għall-kontenut u d-dejta kulturali għonja u 
varji tal-Ewropa miżmuma mill-korpi tas-
settur pubbliku, u l-ftuħ tagħhom għall-użu 
mill-ġdid b’rispett sħiħ lejn id-dritt tal-
awtur u d-drittijiet relatati, se jrawmu l-
kreattività u jistimulaw l-innovazzjoni u l-
intraprenditorija. L-aċċess mingħajr intoppi 
għall-użu mill-ġdid ta’ riżorsi multilingwi 
se jgħin jegħleb l-ostakli tal-lingwa, li 
jxekklu s-suq intern għas-servizzi online u 
jillimitaw l-aċċess għall-għarfien. Filwaqt 
li t-titjib tal-aċċess għar-riżorsi edukattivi 
elettroniċi madwar l-Ewropa, jistimola l-
kooperazzjoni u s-sħubija bejn l-
istituzzjonijiet edukattivi, l-istudenti u l-
professuri, dawn ir-riżorsi għamndhom 
ikunu mezz kost-effikaċi għat-titjib tal-
kwalità tal-edukazzjoni u t-tisħiħ tal-
koeżjoni Ewropea. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi marbuta ma' emenda fl-anness li tintroduċi proposta għall-Pjattaforma 
ewropea għar-Riżorsi Edukattivi.

Emenda 94
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Iż-żieda u l-preservazzjoni tal-aċċess 
għall-kontenut u d-dejta kulturali għonja u 
varji tal-Ewropa miżmuma mill-korpi tas-
settur pubbliku, u l-ftuħ tagħhom għall-użu 
mill-ġdid b’rispett sħiħ lejn id-dritt tal-
awtur u d-drittijiet relatati, se jrawmu l-
kreattività u jistimulaw l-innovazzjoni u l-
intraprenditorija. L-aċċess mingħajr intoppi 
għall-użu mill-ġdid ta’ riżorsi multilingwi 
se jgħin jegħleb l-ostakli tal-lingwa, li 
jxekklu s-suq intern għas-servizzi online u 
jillimitaw l-aċċess għall-għarfien.

(18) Iż-żieda u l-preservazzjoni tal-aċċess 
għall-kontenut u d-dejta kulturali għonja u 
varji tal-Ewropa miżmuma mill-korpi tas-
settur pubbliku, u l-ftuħ tagħhom għall-użu 
mill-ġdid b’rispett sħiħ lejn id-dritt tal-
awtur u d-drittijiet relatati, se jrawmu l-
kreattività u jistimulaw l-innovazzjoni u l-
intraprenditorija. F'dan il-kuntest għandu 
jingħata appoġġ qawwi lill-librerija 
diġitali Ewropea, bħala l-proġett ewlieni 
għall-preservazzjoni tal-wirt kulturali 
Ewropew u għall-promozzjoni tal-użu 
innovattiv ta' riżorsi diġitali kulturali.  L-
aċċess mingħajr intoppi għall-użu mill-
ġdid ta’ riżorsi multilingwi se jgħin jegħleb 
l-ostakli tal-lingwa, li jxekklu s-suq intern 
għas-servizzi online u jillimitaw l-aċċess 
għall-għarfien.

Or. en

Emenda 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Iż-żieda u l-preservazzjoni tal-aċċess 
għall-kontenut u d-dejta kulturali għonja u 

(18) Iż-żieda u l-preservazzjoni tal-aċċess 
għall-kontenut u d-dejta kulturali għonja u 
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varji tal-Ewropa miżmuma mill-korpi tas-
settur pubbliku, u l-ftuħ tagħhom għall-użu 
mill-ġdid b’rispett sħiħ lejn id-dritt tal-
awtur u d-drittijiet relatati, se jrawmu l-
kreattività u jistimulaw l-innovazzjoni u l-
intraprenditorija. L-aċċess mingħajr intoppi 
għall-użu mill-ġdid ta’ riżorsi multilingwi 
se jgħin jegħleb l-ostakli tal-lingwa, li 
jxekklu s-suq intern għas-servizzi online u 
jillimitaw l-aċċess għall-għarfien.

varji tal-Ewropa miżmuma mill-korpi tas-
settur pubbliku, u l-ftuħ tagħhom għall-użu 
mill-ġdid b’rispett sħiħ lejn id-dritt tal-
privatezza, il-protezzjoni tad-dejta 
personali u d-dritt tal-awtur u d-drittijiet 
relatati, se jrawmu l-kreattività u 
jistimulaw l-innovazzjoni u l-
intraprenditorija. L-aċċess mingħajr intoppi 
għall-użu mill-ġdid ta’ riżorsi multilingwi 
se jgħin jegħleb l-ostakli tal-lingwa, li 
jxekklu s-suq intern għas-servizzi online u 
jillimitaw l-aċċess għall-għarfien.

Or. fr

Emenda 96
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fil-qasam tas-sikurezza u s-sigurtà, 
pjattaforma mifruxa madwar l-UE għall-
kondiviżjoni tar-riżorsi, is-sistemi ta’ 
informazzjoni u l-għodod tas-softwer li 
jippromwovu s-sikurezza online se 
tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent 
online aktar sikur għat-tfal. Se tippermetti 
lil ċentri li jirċievu mijiet ta’ eluf ta’ 
talbiet u allerti fis-sena sabiex joperaw 
madwar l-Ewropa. Infrastrutturi tal-
Informazzjoni Kritika se jtejbu l-kapaċità 
tal-Unjoni kollha għat-tħejjija, il-
kondiviżjoni tal-informazzjoni, il-
koordinazzjoni u r-reazzjoni għat-theddid 
għaċ-ċibersigurtà.

(19) Fil-qasam tas-sikurezza u s-sigurtà, 
infrastrutturi tal-Informazzjoni Kritika se 
jtejbu l-kapaċità tal-Unjoni kollha għat-
tħejjija, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
il-koordinazzjoni u r-reazzjoni għat-
theddid għaċ-ċibersigurtà.

Or. en

Emenda 97
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fil-qasam tas-sikurezza u s-sigurtà, 
pjattaforma mifruxa madwar l-UE għall-
kondiviżjoni tar-riżorsi, is-sistemi ta’ 
informazzjoni u l-għodod tas-softwer li 
jippromwovu s-sikurezza online se 
tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent 
online aktar sikur għat-tfal. Se tippermetti 
lil ċentri li jirċievu mijiet ta’ eluf ta’ talbiet 
u allerti fis-sena sabiex joperaw madwar l-
Ewropa. Infrastrutturi tal-Informazzjoni 
Kritika se jtejbu l-kapaċità tal-Unjoni 
kollha għat-tħejjija, il-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, il-koordinazzjoni u r-
reazzjoni għat-theddid għaċ-ċibersigurtà.

(19) Fil-qasam tas-sikurezza u s-sigurtà, 
pjattaforma mifruxa madwar l-UE għall-
kondiviżjoni tar-riżorsi, is-sistemi ta’ 
informazzjoni u l-għodod tas-softwer li 
jippromwovu s-sikurezza online se 
tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent 
online aktar sikur għat-tfal. Se tippermetti 
lil ċentri li jirċievu mijiet ta’ eluf ta’ talbiet 
u allerti fis-sena sabiex joperaw madwar l-
Ewropa. Infrastrutturi tal-Informazzjoni 
Kritika se jtejbu l-kapaċità tal-Unjoni 
kollha għat-tħejjija, il-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, il-koordinazzjoni u r-
reazzjoni għat-theddid għaċ-ċibersigurtà.
F'dan ir-rigward, ir-rwol tal-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u 
l-Informazzjoni (ENISA) hu insostitwibbli 
għas-sikurezza tal-bini, is-sigurtà u l-
fiduċja tas-suq diġitali uniku Ewropew; 
L-ENISA għandha tissaħħaħ sabiex tkun 
kapaċi tappoġġa b'mod effikaċi lill-Istati
Membri fl-iżvilupp ta' politiki koerenti u 
kompetenzi b'saħħithom għal qasam 
diġitali Ewropew sikur.

Or. en

Emenda 98
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fil-qasam tas-sikurezza u s-sigurtà, 
pjattaforma mifruxa madwar l-UE għall-
kondiviżjoni tar-riżorsi, is-sistemi ta’ 
informazzjoni u l-għodod tas-softwer li 
jippromwovu s-sikurezza online se 
tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent 

(19) Fil-qasam tas-sikurezza u s-sigurtà, 
pjattaforma mifruxa madwar l-UE għall-
kondiviżjoni tar-riżorsi, is-sistemi ta’ 
informazzjoni u l-għodod tas-softwer li 
jippromwovu s-sikurezza online se 
tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent 
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online aktar sikur għat-tfal. Se tippermetti 
lil ċentri li jirċievu mijiet ta’ eluf ta’ talbiet 
u allerti fis-sena sabiex joperaw madwar l-
Ewropa. Infrastrutturi tal-Informazzjoni 
Kritika se jtejbu l-kapaċità tal-Unjoni 
kollha għat-tħejjija, il-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, il-koordinazzjoni u r-
reazzjoni għat-theddid għaċ-ċibersigurtà.

online aktar sikur għal kulħadd u b'mod 
partikolari għat-tfal. Se tippermetti lil 
ċentri li jirċievu mijiet ta’ eluf ta’ talbiet u 
allerti fis-sena sabiex joperaw madwar l-
Ewropa. Infrastrutturi tal-Informazzjoni 
Kritika se jtejbu l-kapaċità tal-Unjoni 
kollha għat-tħejjija, il-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, il-koordinazzjoni u r-
reazzjoni għat-theddid għaċ-ċibersigurtà.
Hemm bżonn li jkun promoss il-ħolqien u 
l-iżvilupp ta' programmi edukattivi u li 
jżidu l-għarfien fil-qasam taċ-
ċibersigurtà.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk kulħadd ikollu l-aċċess għall-internet, għandha ssir enfasi fuq l-edukazzjoni dwar l-użu 
tagħha sabiex ikun żgurat li tintuża b'mod kompetenti u sikur.

Emenda 99
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fil-qasam tas-sikurezza u s-sigurtà, 
pjattaforma mifruxa madwar l-UE għall-
kondiviżjoni tar-riżorsi, is-sistemi ta’ 
informazzjoni u l-għodod tas-softwer li 
jippromwovu s-sikurezza online se 
tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent 
online aktar sikur għat-tfal. Se tippermetti 
lil ċentri li jirċievu mijiet ta’ eluf ta’ talbiet 
u allerti fis-sena sabiex joperaw madwar l-
Ewropa. Infrastrutturi tal-Informazzjoni 
Kritika se jtejbu l-kapaċità tal-Unjoni 
kollha għat-tħejjija, il-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, il-koordinazzjoni u r-
reazzjoni għat-theddid għaċ-ċibersigurtà.

(19) Fil-qasam tas-sikurezza u s-sigurtà, 
pjattaforma mifruxa madwar l-UE għall-
kondiviżjoni tar-riżorsi, is-sistemi ta’ 
informazzjoni u l-għodod tas-softwer li 
jippromwovu s-sikurezza online se 
tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent 
online aktar sikur għat-tfal. Se tippermetti 
lil ċentri li jirċievu mijiet ta’ eluf ta’ talbiet 
u allerti fis-sena sabiex joperaw madwar l-
Ewropa. Proġett għal Infrastrutturi tal-
Informazzjoni Kritika se jtejbu l-kapaċità 
tal-Unjoni kollha għat-tħejjija, il-
kondiviżjoni tal-informazzjoni, il-
koordinazzjoni u r-reazzjoni għat-theddid 
għaċ-ċibersigurtà.

Or. en
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Emenda 100
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Għandhom ikunu stabbiliti rekwiżiti 
ta' Sigurtà li jiżguraw livelli ottimali ta' 
privatezza u ta' protezzjoni tad-dejta 
personali u li jipprevjenu kwalunkwe tip 
ta' intraċċar mhux awtorizzat ta' 
informazzjoni personali u ta' profittar.

Or. en

Emenda 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa mistenni li se jirriżultaw 
applikazzjonijiet innovattivi ta’ natura 
kummerċjali li joperaw fuq infrastrutturi 
tas-servizz diġitali. L-esplorazzjoni u l-
ittestjar tagħhom jistgħu jiġu kofinanzjati 
bħala parti minn proġetti ta’ riċerka u 
innovazzjoni fil-programm Orizzont 2020 
u l-użu tagħhom taħt il-politika ta’ 
koeżjoni.

(20) Huwa mistenni li se jirriżultaw 
applikazzjonijiet innovattivi ta’ natura 
kummerċjali, soċjali u edukattiva li 
joperaw fuq infrastrutturi tas-servizz 
diġitali. L-esplorazzjoni u l-ittestjar 
tagħhom jistgħu jiġu kofinanzjati bħala 
parti minn proġetti ta’ riċerka u 
innovazzjoni fil-programm Orizzont 2020 
u l-użu tagħhom taħt il-politika ta’ 
koeżjoni.

Or. en

Emenda 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



AM\909449MT.doc 45/141 PE494.476v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Il-kriterji għall-identifikazzjoni ta' 
proġetti ta' interess komuni għandhom 
ikunu fissi, dettaljati u għandhom 
jiżguraw li s-soluzzjonijiet ikunu 
teknoloġikament newtrali. Għandhom 
jiġu allokati riżorsi finanzjajri għal 
soluzzjonijiet ibbażati fuq netwerks 
miftuħa u li joffru aċċess ħieles u bla 
restrizzjonijiet għal kull forma ta' 
diskriminazzjoni. 

Or. pl

Emenda 103
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, is-setgħa sabiex 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendar tal-Anness għal dan 
ir-Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. L-għan ta’ din id-delega huwa li 
tindirizza żviluppi teknoloġiċi u tas-suq 
ġodda, prijoritajiet politiċi emerġenti jew 
opportunitajiet għall-isfruttament ta’ 
sinerġiji bejn infrastrutturi differenti, 
inklużi dawk fl-oqsma tat-Trasport u tal-
Enerġija. L-ambitu tad-delega huwa limitat 
għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 

(21) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, is-setgħa sabiex 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendar tal-Anness għal dan 
ir-Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. L-għan ta’ din id-delega huwa li 
tindirizza żviluppi teknoloġiċi u tas-suq 
ġodda, prijoritajiet politiċi emerġenti jew 
opportunitajiet għall-isfruttament ta’ 
sinerġiji bejn infrastrutturi differenti, 
inklużi dawk fl-oqsma tat-Trasport u tal-
Enerġija. L-ambitu tad-delega huwa limitat 
għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 
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proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett obsolet ta’ interess komuni 
skont il-kriterji stabbiliti minn qabel li 
huma ċari u trasparenti.

proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett obsolet ta’ interess komuni 
skont il-kriterji stabbiliti minn qabel li 
huma ċari u trasparenti. Dawn l-azzjonijiet 
m'għandhomx jheddu ċ-ċertezza legali 
jew tal-investiment f'dan is-suq, billi 
jbiddlu jew ineħħu proġetti fuq il-perjodu 
qasir ta' żmien. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma minn qabel lill-Parlament 
Ewropew, meta żżid jew twarrab proġetti 
ta' interess komuni.

Or. en

Emenda 104
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, is-setgħa sabiex 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendar tal-Anness għal dan 
ir-Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. L-għan ta’ din id-delega huwa li 
tindirizza żviluppi teknoloġiċi u tas-suq 
ġodda, prijoritajiet politiċi emerġenti jew 
opportunitajiet għall-isfruttament ta’ 
sinerġiji bejn infrastrutturi differenti, 
inklużi dawk fl-oqsma tat-Trasport u tal-
Enerġija. L-ambitu tad-delega huwa limitat 
għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 
proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett obsolet ta’ interess komuni 
skont il-kriterji stabbiliti minn qabel li 

(21) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, is-setgħa sabiex 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendar tal-Anness għal dan 
ir-Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. L-għan ta’ din id-delega huwa li 
tindirizza żviluppi teknoloġiċi u tas-suq 
ġodda, prijoritajiet politiċi emerġenti jew 
opportunitajiet għall-isfruttament ta’ 
sinerġiji bejn infrastrutturi differenti, 
inklużi dawk fl-oqsma tat-Trasport u tal-
Enerġija. L-ambitu tad-delega huwa limitat 
għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 
proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett obsolet ta’ interess komuni 
skont il-kriterji stabbiliti minn qabel li 
huma ċari u trasparenti u li għalhekk 
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huma ċari u trasparenti. jassiguraw iċ-ċertezza legali u tal-
investiment.

Or. en

Emenda 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, is-setgħa sabiex 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendar tal-Anness għal dan 
ir-Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. L-għan ta’ din id-delega huwa li 
tindirizza żviluppi teknoloġiċi u tas-suq 
ġodda, prijoritajiet politiċi emerġenti jew 
opportunitajiet għall-isfruttament ta’ 
sinerġiji bejn infrastrutturi differenti, 
inklużi dawk fl-oqsma tat-Trasport u tal-
Enerġija. L-ambitu tad-delega huwa limitat 
għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 
proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett obsolet ta’ interess komuni 
skont il-kriterji stabbiliti minn qabel li 
huma ċari u trasparenti.

(21) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, is-setgħa sabiex 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendar tal-Anness għal dan 
ir-Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. L-għan ta’ din id-delega huwa li 
tindirizza żviluppi teknoloġiċi u tas-suq 
ġodda, prijoritajiet politiċi emerġenti jew 
opportunitajiet għall-isfruttament ta’ 
sinerġiji bejn infrastrutturi differenti, 
inklużi dawk fl-oqsma tat-Trasport u tal-
Enerġija. L-ambitu tad-delega huwa limitat 
għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 
proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett obsolet ta’ interess komuni 
skont il-kriterji stabbiliti minn qabel li 
huma ċari u trasparenti b'kunsiderazzjoni 
taċ-ċertezza tal-investiment għall-atturi 
tas-suq.

Or. en

Emenda 106
Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, is-setgħa sabiex 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendar tal-Anness għal dan 
ir-Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. L-għan ta’ din id-delega huwa li 
tindirizza żviluppi teknoloġiċi u tas-suq 
ġodda, prijoritajiet politiċi emerġenti jew 
opportunitajiet għall-isfruttament ta’ 
sinerġiji bejn infrastrutturi differenti, 
inklużi dawk fl-oqsma tat-Trasport u tal-
Enerġija. L-ambitu tad-delega huwa limitat 
għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 
proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett obsolet ta’ interess komuni 
skont il-kriterji stabbiliti minn qabel li 
huma ċari u trasparenti.

(21) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, is-setgħa sabiex 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendar tal-Anness għal dan 
ir-Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. L-għan ta’ din id-delega huwa li 
tindirizza żviluppi teknoloġiċi u tas-suq 
ġodda, prijoritajiet politiċi emerġenti jew 
opportunitajiet għall-isfruttament ta’ 
sinerġiji bejn infrastrutturi differenti, 
inklużi dawk fl-oqsma tat-Trasport u tal-
Enerġija. L-ambitu tad-delega huwa limitat 
għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 
proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett obsolet ta’ interess komuni 
skont il-kriterji stabbiliti minn qabel li 
huma ċari u trasparenti.

Or. fr

Emenda 107
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Waqt it-tħejjija u t-tfassil ta’ atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u adegwata 
ta' dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill.

(22) Waqt it-tħejjija u t-tfassil ta’ atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u adegwata 
ta' informazzjoni rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill.
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Or. en

Emenda 108
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi linji gwida 
sabiex jiġu determinati dawk in-netwerks 
tat-telekomunikazzjoni trans-Ewropej li 
għandhom jiġu appoġġati skont ir-
Regolament XXX (ir-Regolament CEF) fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, l-użu, l-
interkonnessjoni, u l-interoperabilità 
tagħhom.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi linji gwida 
sabiex jiġu determinati dawk in-netwerks 
tat-telekomunikazzjoni trans-Ewropej li 
għandhom jiġu appoġġati skont ir-
Regolament XXX (ir-Regolament CEF) fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, l-użu, l-
interkonnessjoni, u l-interoperabilità 
tagħhom.

Dan it-tip ta' appoġġ għandu jiffoka fuq 
azzjonijiet rikjesti biex ikun evitat il-
falliment tas-suq u biex jiġi allinjat mal-
politiki, regolamenti u linjigwida rilevanti 
tal-Unjoni għall-implimentazzjoni ta' 
regoli ta' għajnuna mill-Istat għan-
netwerks tal-broadband. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tajjeb li jitfakkar li bħala prinċipju l-appoġġ pubbliku għandu jikkumplimenta l-inizjattivi 
privati u għaldaqstant ma għandux iwarrab l-investimenti privati, speċjalment meta tiġi 
kkunsidrata l-implimentazzjoni tan-netwerks ta' broadband ultraveloċi.

Emenda 109
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) jikkontribwixxu għat-titjib fil-ħajja ta’ 
kuljum għaċ-ċittadini, in-negozji u l-

(2) jikkontribwixxu għat-titjib fil-ħajja ta’ 
kuljum għaċ-ċittadini, in-negozji u l-
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gvernijiet permezz tal-promozzjoni tal-
interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tan-
netwerks nazzjonali tat-telekomunikazzjoni 
kif ukoll l-aċċess għal dawn in-netwerks.

gvernijiet permezz tal-promozzjoni tan-
netwerks tal-broadband, tal-
interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tan-
netwerks lokali, reġjonali u nazzjonali tat-
telekomunikazzjoni kif ukoll l-aċċess 
miftuħ u non-diskriminatorju għal dawn 
in-netwerks u l-inklużjoni diġitali.

Or. ro

Emenda 110
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) jikkontribwixxu għat-titjib fil-ħajja ta’ 
kuljum għaċ-ċittadini, in-negozji u l-
gvernijiet permezz tal-promozzjoni tal-
interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tan-
netwerks nazzjonali tat-telekomunikazzjoni 
kif ukoll l-aċċess għal dawn in-netwerks.

(2) jikkontribwixxu għat-titjib fil-ħajja ta’ 
kuljum għaċ-ċittadini, in-negozji u l-
gvernijiet permezz tal-promozzjoni tal-
interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tan-
netwerks nazzjonali tat-telekomunikazzjoni 
kif ukoll l-aċċess miftuħ u non-
diskriminatorju għal dawn in-netwerks.

Or. en

Emenda 111
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) jikkontribwixxu għat-titjib fil-ħajja ta’ 
kuljum għaċ-ċittadini, in-negozji u l-
gvernijiet permezz tal-promozzjoni tal-
interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tan-
netwerks nazzjonali tat-telekomunikazzjoni 
kif ukoll l-aċċess għal dawn in-netwerks.

(2) jikkontribwixxu għat-titjib fil-ħajja ta’ 
kuljum għaċ-ċittadini, in-negozji u l-
gvernijiet permezz tal-promozzjoni tal-
interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tan-
netwerks nazzjonali, reġjonali u lokali tat-
telekomunikazzjoni kif ukoll l-aċċess għal 
dawn in-netwerks.
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Or. en

Emenda 112
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi li, 
min-naħa tagħhom, għandhom jiffaċilitaw 
l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ servizzi 
diġitali trans-Ewropej.

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi bi 
qbil mal-prinċipju ta‘ newtralità 
teknoloġika, tal-użu fost it-tipi disponibbli 
ta' teknoloġiji, dawk l-iktar adattati biex 
jinkisbu l-objettivi tal-Aġenda Diġitali, li, 
min-naħa tagħhom, għandhom jiffaċilitaw 
l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ servizzi 
diġitali trans-Ewropej kif ukoll il-potenzjal 
kompetittiv tal-industrija Ewropea.

Or. en

Emenda 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi li, 
min-naħa tagħhom, għandhom 
jiffaċilitaw l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ 
servizzi diġitali trans-Ewropej.

(3) Jistimulaw, u jirrispettaw il-prinċipju 
tan-newtralità tat-teknoloġija l-iżvilupp u 
l-introduzzjoni ta’ servizzi diġitali trans-
Ewropej, li min-naħa tagħhom għandhom 
ukoll joħolqu talba għall-
implimentazzjoni madwar l-Ewropa ta' 
netwerks tal-broadband veloċi u 
ultraveloċi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Proġetti li jiġġeneraw it-talba għandhom ikunu l-mexxejja tal-implimentazzjoni tal-
broadband. Għalhekk għandha tingħata prijorità lill-ħolqien ta' infrastruttura tas-servizz 
diġitali tal-UE, tal-konnessjonijiet sinsla trans-ewropej ta' veloċità għolja għall-
amministrazzjonjiet pubbliċi, u għat-twassil transkonfinali ta' servizzi ta' Gvern elettroniku; li 
jippermetti l-aċċess għal informazzjoni tas-settur pubbliku, inkluż ir-riżorsi diġitali ta’ wirt 
Ewropew, u servizzi tal-enerġija intelliġenti.; Il-finanzjament pubbliku għandu jkun 
teknoloġikament newtrali u mhux favur ċerti teknoloġiji. Fl-aħħar mill-aħħar is-swieq 
għandhom jiddeċiedu li huma l-aħjar teknoloġiji u dawk l-iktar kost-effikaċi biex jissodisfaw 
it-talba.

Emenda 114
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi li, 
min-naħa tagħhom, għandhom jiffaċilitaw 
l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ servizzi 
diġitali trans-Ewropej.

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi li, 
min-naħa tagħhom, għandhom jiffaċilitaw 
l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ servizzi 
diġitali trans-Ewropej b'mod partikolari 
f'żoni rurali u żoni b'densità baxxa, fejn l-
investiment privat mhuwiex 
kummerċjalment vijabbli.

Or. en

Emenda 115
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi li, 
min-naħa tagħhom, għandhom jiffaċilitaw 
l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ servizzi 
diġitali trans-Ewropej.

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi, bi 
qbil mal-prinċipju ta' newtralità 
teknoloġika li, min-naħa tagħhom, 
għandhom jiffaċilitaw l-iżvilupp u l-
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introduzzjoni ta’ servizzi diġitali trans-
Ewropej.

Or. en

Emenda 116
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi li, 
min-naħa tagħhom, għandhom jiffaċilitaw 
l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ servizzi 
diġitali trans-Ewropej.

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi, bi 
qbil mal-prinċipju ta' newtralità 
teknoloġika li, min-naħa tagħhom, 
għandhom jiffaċilitaw l-iżvilupp u l-
introduzzjoni ta’ servizzi diġitali trans-
Ewropej.

Or. en

Emenda 117
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi li, 
min-naħa tagħhom, għandhom jiffaċilitaw 
l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ servizzi 
diġitali trans-Ewropej.

(3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks miftuħa, veloċi u 
ultraveloċi li, min-naħa tagħhom, 
għandhom jiffaċilitaw l-iżvilupp u l-
introduzzjoni ta’ servizzi diġitali trans-
Ewropej.

Or. fr

Emenda 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) jiffaċilitaw l-użu sostenibbli ta’ 
infrastrutturi ta’ servizzi diġitali trans-
Ewropej, l-interoperabilità tagħhom u l-
koordinazzjoni fuq livell Ewropew, l-
operat, il-manutenzjoni u l-aġġornament 
tagħhom.

(4) jiffaċilitaw l-użu sostenibbli ta’ 
infrastrutturi ta’ servizzi diġitali trans-
Ewropej, l-interoperabilità tagħhom u l-
koordinazzjoni fuq livell Ewropew, l-
operat, il-manutenzjoni u l-aġġornament 
tagħhom, kif ukoll l-iżvilupp ta' sinerġiji 
ma' infrastrutturi oħrajn tal-enerġija jew 
tat-trasport sabiex titnaqqas l-ispiża 
ġenerali.

Or. fr

Emenda 119
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) jiffaċilitaw l-użu sostenibbli ta’ 
infrastrutturi ta’ servizzi diġitali trans-
Ewropej, l-interoperabilità tagħhom u l-
koordinazzjoni fuq livell Ewropew, l-
operat, il-manutenzjoni u l-aġġornament 
tagħhom.

(4) jiżguraw l-użu sostenibbli ta’ 
infrastrutturi ta’ servizzi diġitali trans-
Ewropej, l-interoperabilità tagħhom u l-
koordinazzjoni fuq livell Ewropew, l-
operat, il-manutenzjoni u l-aġġornament 
tagħhom.

Or. en

Emenda 120
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) jiżguraw li ċ-ċittadini Ewropej huma 
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fejn huma fl-UE, jkollhom l-istess 
opportunità ta’ aċċess għal netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej bi 
prezz li jikkorrispondi għall-medja tas-
suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfasizzat li l-UE għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-differenzi bejn il-livelli ta' 
żvilupp tar-reġjuni differenti u tan-nuqqas ta' progress tar-reġjuni anqas favoriti, kif stipulat 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-unjoni Ewropea 
(TFUE).

Emenda 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' 
impjiegi ta' kwalità għolja fit-tfassil, 
kostruzzjoni, l-użu u l-manteniment tan-
netwerks u l-iżvilupp ta' servizzi diġitali, li 
għandhom ikunu ta' benefiċċju għall-
industrija Ewropea.

Or. fr

Emenda 122
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jippromwovu l-interoperabilità bejn 
l-infrastrutturi differenti Ewropej.

Or. en
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Emenda 123
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 Artikolu 4

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-artikoli 3 u 4 għandhom jiġu mibdula sabiex il-prijoritajiet jitqiegħdu qabel id-
definizzjonijiet.

Emenda 124
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "Netwerks tat-telekomunikazzjoni" 
tfisser netwerks tal-broadband u 
infrastrutturi tas-servizzi diġitali.

1. netwerks tat-telekomunikazzjoni:
netwerks tal-broadband u infrastrutturi 
għas-servizzi diġitali.

Or. en

Emenda 125
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Netwerks tal-broadband" tfisser
netwerks ta’ aċċess bil-fili u mingħajr fili 
(inkluż bis-satellita), infrastruttura 
anċillari u netwerks ċentrali li kapaċi 

2. netwerks tal-broadband: netwerks tal-
broadband: aċċess bil-fili jew mingħajr fili 
(inkluż bis-satellita), infrastrutturi 
assoċjati li kapaċi jwasslu veloċitajiet 
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jwasslu konnettività b’veloċità għolja 
ħafna.

ultraveloċi.

Or. en

Emenda 126
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Netwerks tal-broadband" tfisser 
netwerks ta’ aċċess bil-fili u mingħajr fili 
(inkluż bis-satellita), infrastruttura anċillari 
u netwerks ċentrali li kapaċi jwasslu 
konnettività b’veloċità għolja ħafna.

2. "Netwerks tal-broadband" tfisser 
netwerks ta’ aċċess bil-fili u mingħajr fili 
(inkluż bis-satellita), infrastruttura anċillari 
u netwerks ċentrali li kapaċi jwasslu 
konnettività b'veloċità għolja u b’veloċità 
għolja ħafna.

Or. ro

Emenda 127
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Netwerks tal-broadband" tfisser 
netwerks ta’ aċċess bil-fili u mingħajr fili 
(inkluż bis-satellita), infrastruttura anċillari 
u netwerks ċentrali li kapaċi jwasslu 
konnettività b’veloċità għolja ħafna.

2. "Netwerks tal-broadband" tfisser 
netwerks ta’ aċċess bil-fili u mingħajr fili 
(inkluż bis-satellita), infrastruttura anċillari 
u netwerks ċentrali li kapaċi jwasslu 
konnettività b’veloċità għolja.

Or. fr

Emenda 128
Gunnar Hökmark



PE494.476v01-00 58/141 AM\909449MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Netwerks tal-broadband" tfisser 
netwerks ta’ aċċess bil-fili u mingħajr fili 
(inkluż bis-satellita), infrastruttura anċillari 
u netwerks ċentrali li kapaċi jwasslu 
konnettività b’veloċità għolja ħafna.

2. "Netwerks tal-broadband veloċi" tfisser 
netwerks ta’ aċċess bil-fili u mingħajr fili 
(inkluż bis-satellita), infrastruttura anċillari 
u netwerks ċentrali li kapaċi jwasslu 
konnettività b’veloċità għolja ħafna b'mill-
inqas 100Mbps għal kull klijent.

Or. en

Emenda 129
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. "Netwerks tal-broadband ultraveloċi" 
tfisser netwerks ta’ aċċess bil-fili u 
mingħajr fili (inkluż bis-satellita), 
infrastruttura anċillari u netwerks 
ċentrali li kapaċi jwasslu konnettività 
b’veloċità għolja ħafna b'mill-inqas 1 
Gbps għal kull klijent.

Or. en

Emenda 130
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "Infrastrutturi tas-servizzi diġitali"
tfisser servizzi b’netwerk imwassla b’mod 
elettroniku, tipikament permezz tal-
internet, li jipprovdu servizzi trans-

3. 'Infrastruttura': tfisser kull tip ta' 
tagħmir jew servizzi għal-livelli kollha tal-
katina tal-valuri meħtieġa għall-ħolqien u 
l-provvista ta' servizzi trans-Ewropej 
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Ewropej interoperabbli fl-interess 
pubbliku u li jkollhom karattru ta’ 
abilitazzjoni għaċ-ċittadini, in-negozji, 
u/jew il-gvernijiet.

interoperabbli ta' interess komuni li 
għandhom effett pożittiv għall-intrapriżi, 
għaċ-ċittadini, u/jew għall-awtoritajiet 
pubbliċi.

Or. en

Emenda 131
Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Aċċess miftuħ" tfisser aċċess bl-
ingrossa għall-infrastruttura tal-
broadband għall-operaturi tal-
komunikazzjonijiet elettronika dwar 
kondizzjonijiet ugwali u non-
diskriminatorji li jħallihom jikkompetu 
bis-sħiħ mal-operatur li hu s-sid jew li 
jimmaniġġja l-infrastruttura, biex b'hekk 
tissaħħaħ l-għażla u l-kompetizzjoni 
għall-utenti.

Or. en

Emenda 132
Evžen Tošenovský

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. 'Aċċess' tfisser id-disponibilità ta' 
faċilitajiet u/jew servizzi relatati man-
netwerks tal-broadband, kif definit aktar 
fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2009/19/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Marzu 2002 dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta' netwerks ta' 
komunikazzjoni elettronika u faċilitajiet 
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assoċjati (Direttiva Aċċess).

Or. en

Emenda 133
Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. 'Servizzi diġitali': tfisser servizzi 
imwassla b'mod diġitali f'infrastruttura, 
normalment permezz tal-internet.

Or. en

Emenda 134
Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. 'infrastruttura attiva': tfisser 
infrastrutturi li jiġġeneraw jew li jitrattaw 
sinjali bl-għajnuna ta' infrastruttura 
passiva.

Or. en

Emenda 135
Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. 'infrastruttura passiva': tfisser arbli, 
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kanalizzazzjoni, fibrottika, binjiet jew 
faċilitajiet oħrajn li ma jitrattawx jew li 
ma jiġġenerawx sinjali.

Or. en

Emenda 136
Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. 'infrastruttura tal-informazzjoni': 
tfisser infrastruttura attiva maħluqa 
b'mod speċifiku bil-għan li titratta servizzi 
diġitali.

Or. en

Emenda 137
Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3e. "Aċċess miftuħ" ifisser aċċess bl-
ingrossa għall-infrastruttura tal-
broadband għall-operaturi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi 
b’kondizzjonijiet ugwali u non-
diskriminatorji li jħallihom jikkompetu 
bis-sħiħ mal-operatur li hu s-sid ta’ jew li 
jimmaniġġja l-infrastruttura, biex b'hekk 
tissaħħaħ l-għażla u l-kompetizzjoni 
għall-utenti. L-aċċess bl-ingrossa għandu 
jiġi pprezzat b'tali mod li jirrikonċilja l-
vijabilità ekonomika għall-investitur, 
jipprevjeni l-pressjoni fuq il-marġini, u 
jiżgura l-użu massimu mill-utenti.
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Or. en

Emenda 138
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 100 Mbps u 
aktar;

(a) l-istimolar u l-ħolqien tat-talba għall-
broadband bil-promozzjoni tal-
interkonnessjoni u l-interoperabilità tas-
servizzi pubbliċi nazzjonali online kif 
ukoll l-aċċess għal dan it-tip ta' netwerks;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti li jiġġeneraw it-talba għandhom ikunu l-mexxejja tal-implimentazzjoni tal-
broadband. Għalhekk għandha tingħata prijorità lill-ħolqien ta' infrastruttura għas-servizz 
diġitali tal-UE; is-sinsla trans-Ewropea ta' veloċità għolja għall-amministrazzjonijiet 
pubbli1i, provvista transkonfinali tas-servizzi tal-Gvern elettroniku; li jippermetti l-aċċess 
għal informazzjoni tas-settur pubbliku, inkluż ir-riżorsi diġitali ta’ wirt Ewropew, u servizzi 
tal-enerġija intelliġenti.; It-talba għalnda tistimola investimenti fl-użu tan-netwerk tal-
broadband.

Emenda 139
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 100 Mbps u 
aktar;

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 100 Mbps u aktar, 
fejn teżisti d-domanda u/jew fejn id-
domanda futura hi antiċipata;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Peress li l-mezzi pubbliċi u privati ta’ finanzjament huma limitati, għandhom isiru 
previżjonijiet fuq id-domanda futura qabel ma jitwettqu l-investimenti. It-tibdil demografiku u 
l-urbanizzazzjoni ulterjuri jistgħu jwarrbu l-bżonn ta’ investimenti tal-infrastruttura jew 
jeħtieġu soluzzjoni orħos u temporanji għal xi żoni jekk id-domanda futura ma tiġġustifikax l-
investimenti fl-infrastruttura.

Emenda 140
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 100 Mbps u 
aktar;

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 100 Mbps u aktar, 
filwaqt li titqies id-domanda għal internet 
ultraveloċi, b'kunsiderazzjoni tad-
domanda potenzjali għal Internet 
ultraveloċi;

Or. en

Emenda 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 100 Mbps u 
aktar;

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband li 
jassiguraw il-veloċità ta’ trażmissjoni tad-
dejta ta’ 100 Mbps u aktar, kif imsemmi fl-
objettivi settorjali fil-qasam tan-netwerks 
tat-telekomunikazzjonijiet stipulat fl-
Artikolu 4 (1)(c)(i) tar-Regolament (UE) 
Nru xxxx/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa1;
__________________
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1 ĠU L ...".

Or. en

Emenda 142
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 100 Mbps u 
aktar;

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 1 Gbps u aktar;

Or. en

Emenda 143
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 100 Mbps u 
aktar;

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
miftuħa u ultraveloċi li jassiguraw il-
veloċità ta’ trażmissjoni tad-dejta ta’ 
100 Mbps u aktar;

Or. fr

Emenda 144
Adina-Ioana Vălean

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

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-
broadband ta’ 30 Mbps u aktar;

(b) l-aċċelerazzjoni tal-użu ta’ netwerks 
tal-broadband veloċi u ultra-veloci u l-
implimentazzjoni tagħhom biex tintlaħaq 
id-domanda attwali u ż-żieda fid-
domanda, inkluż minn intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju; 

Or. en

Emenda 145
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-
broadband ta’ 30 Mbps u aktar;

(b) jekk il-veloċità tat-trażmissjoni tad-
dejta ta’ 100Mbps ma tkunx tista’ 
tinkiseb, għandhom jintużaw netwerks tal-
broadband li jiżguraw l-ogħla veloċità tat-
trażmissjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 146
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
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mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
ta’ 30 Mbps u aktar;

mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
ta’ 30 Mbps u aktar, filwaqt li titqies id-
domanda potenzjali għal internet 
ultraveloċi, li juża t-tipi kollha ta' 
teknoloġija disponibbli fuq il-bażi ta' 
newtralità teknoloġika, bl-użu fost l-
oħrajn tat-tipi ta' teknoloġiji disponibbli, 
dawk l-iktar adatti għall-kisba tal-
objettivi;

Or. en

Emenda 147
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
ta’ 30 Mbps u aktar;

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband ta' 
veloċità għolja biex jillinkjaw reġjuni 
rurali, imbiegħda jew b’densità ta' 
popolazzjoni baxxa u l-gżejjer, ir-reġjuni 
mingħajr kosta tal-ilma kif ukoll dawk 
periferiċi mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni 
fejn jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-
veloċitajiet tat-trażmissjoni tad-dejta huma 
suffiċjenti biex jippermettu konnettività 
tal-broadband ta’ 30 Mbps u aktar;

Or. ro

Emenda 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
ta’ 30 Mbps u aktar;

b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma, reġjuni periferiċi u dawk 
anqas żviluppati tal-Unjoni mar-reġjuni 
ċentrali tal-Unjoni fejn jiżguraw li f’dawk 
ir-reġjuni l-veloċitajiet tat-trażmissjoni tad-
dejta huma suffiċjenti biex jippermettu 
konnettività tal-broadband ta’ 30 Mbps u 
aktar;

Or. pl

Emenda 149
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
ta’ 30 Mbps u aktar;

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband f'żoni 
rurali, u b'densità baxxa ta' popolazzjoni 
biex jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni 
mingħajr kosta tal-ilma kif ukoll dawk 
periferiċi mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni 
fejn jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-
veloċitajiet tat-trażmissjoni tad-dejta huma 
suffiċjenti biex jippermettu konnettività 
tal-broadband ta’ 30 Mbps u aktar;

Or. en

Emenda 150
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex (b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
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jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
ta’ 30 Mbps u aktar;

jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
ta’ 30 Mbps u aktar, fejn diġà teżisti d-
domanda u/jew fejn hu previst li jkun 
domanda fil-futur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Peress li l-mezzi pubbliċi u privati ta’ finanzjament huma limitati, għandhom isiru 
previżjonijiet fuq id-domanda futura qabel ma jitwettqu l-investimenti. It-tibdil demografiku u 
l-urbanizzazzjoni ulterjuri jistgħu jwarrbu l-bżonn ta’ investimenti tal-infrastruttura jew 
jeħtieġu soluzzjoni orħos u temporanji għal xi żoni jekk id-domanda futura ma tiġġustifikax l-
investimenti fl-infrastruttura.

Emenda 151
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
ta’ 30 Mbps u aktar;

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni muntanjużi, 
imbiegħda u mingħajr kosta tal-ilma kif 
ukoll dawk periferiċi mar-reġjuni ċentrali 
tal-Unjoni fejn jiżguraw li f’dawk ir-
reġjuni l-veloċitajiet tat-trażmissjoni tad-
dejta huma suffiċjenti biex jippermettu 
konnettività tal-broadband ta’ 30 Mbps u 
aktar;

Or. en

Emenda 152
Gunnar Hökmark
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
ta’ 30 Mbps u aktar;

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband veloċi 
biex jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni 
mingħajr kosta tal-ilma kif ukoll dawk 
periferiċi mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni 
fejn jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-
veloċitajiet tat-trażmissjoni tad-dejta huma 
suffiċjenti biex jippermettu konnettività 
tal-broadband ta’ 100 Mbps u aktar;

Or. en

Emenda 153
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-appoġġ għall-pjattaformi tas-servizzi 
ċentrali fil-qasam tal-infrastrutturi tas-
servizzi diġitali;

(c) l-appoġġ għall-pjattaformi tas-servizzi 
ċentrali fil-qasam tal-infrastrutturi tas-
servizzi diġitali u l-iżvilupp ta' għodod u 
programmi edukattivi u ta' apprendistat li 
jiffaċilitaw l-użu ta' Internet kompetenti u 
sikur għal kulħadd;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-edukazzjoni fl-għodod diġitali għandha tkun element ewlieni tal-ħiliet meħtieġa fis-suq tax-
xogħol. B'żieda ma' dan, id-demokratizzazzjoni tal-għodod diġitali għandha tkun 
akkompanjata mill-estensjoni tal-edukazzjoni diġitali liċ-ċittadini kollha sabiex ikunu jistgħu 
jużaw dawn l-għodod b'mod kompetenti u sikur.

Emenda 154
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) azzjonijiet li jagħmluha possibbli li 
jinkisbu sinerġiji u interoperabbiltà bejn 
proġetti differenti ta’ interess komuni fil-
qasam tat-Telekomunikazzjonijiet, bejn 
proġetti ta’ interess komuni li 
jikkonċernaw tipi differenti ta’ 
infrastrutturi, inkluż it-Trasport u l-
Enerġija, bejn proġett ta’ interess komuni 
fil-qasam tat-Telekomunikazzjonijiet u 
proġetti appoġġati mill-fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni, kif ukoll l-infrastrutturi ta’ 
riċerka rilevanti.

(d) azzjonijiet li jagħmluha possibbli li 
jinkisbu sinerġiji u interoperabbiltà 
koordinata bejn proġetti differenti ta’ 
interess komuni fil-qasam tat-
Telekomunikazzjonijiet, bejn proġetti ta’ 
interess komuni li jikkonċernaw tipi 
differenti ta’ infrastrutturi, inkluż it-
Trasport u l-Enerġija, bejn proġett ta’ 
interess komuni fil-qasam tat-
Telekomunikazzjonijiet u proġetti 
appoġġati mill-fondi Strutturali u ta’ 
Koeżjoni, kif ukoll l-infrastrutturi ta’ 
riċerka rilevanti, u bejn proġetti ta' 
interess komuni fil-qasam tat-
telekomunikazzjonijiet ta' infrastrutturi 
attwali u dawk ippjanati inkluż għat-
Trasport u l-Enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni u l-proposti ta’ sinerġiji ta’ proġetti ta’ interess komuni it-
telekomunikazzjonijiet ma’ infrastrutturi eżistenti jew ippjanati li mhux neċessarjament 
jaqgħu fl-ambitu tal-linjigwida ġenerali tat-TEN, inkluż it-trasport u l-enerġija, għandhom 
ikunu ta’ prijorità għall-ottimizzar tal-kosteffikaċja.

Emenda 155
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) azzjonijiet li jagħmluha possibbli li 
jinkisbu sinerġiji u interoperabbiltà bejn 
proġetti differenti ta’ interess komuni fil-
qasam tat-Telekomunikazzjonijiet, bejn 
proġetti ta’ interess komuni li 
jikkonċernaw tipi differenti ta’ 

(d) azzjonijiet li jagħmluha possibbli li 
jinkisbu sinerġiji u interoperabbiltà bejn 
proġetti differenti ta’ interess komuni fil-
qasam tat-Telekomunikazzjonijiet, il-
kumplimentarjetà bejn proġetti ta’ interess 
komuni li jikkonċernaw tipi differenti ta’ 
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infrastrutturi, inkluż it-Trasport u l-
Enerġija, bejn proġett ta’ interess komuni 
fil-qasam tat-Telekomunikazzjonijiet u 
proġetti appoġġati mill-fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni, kif ukoll l-infrastrutturi ta’ 
riċerka rilevanti.

infrastrutturi, bħall-Grids Intelliġenti, bejn 
proġett ta’ interess komuni fil-qasam tat-
Telekomunikazzjonijiet u proġetti 
appoġġati mill-fondi Strutturali u ta’ 
Koeżjoni u inizjattivi oħra, filwaqt li tiġi 
evitata duplikazzjoni jew superviżjoni, kif 
ukoll l-infrastrutturi ta’ riċerka rilevanti.

Or. en

Emenda 156
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) azzjonijiet li jagħmluha possibbli li 
jinkisbu sinerġiji u interoperabbiltà bejn 
proġetti differenti ta’ interess komuni fil-
qasam tat-Telekomunikazzjonijiet, bejn 
proġetti ta’ interess komuni li 
jikkonċernaw tipi differenti ta’ 
infrastrutturi, inkluż it-Trasport u l-
Enerġija, bejn proġett ta’ interess komuni 
fil-qasam tat-Telekomunikazzjonijiet u 
proġetti appoġġati mill-fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni, kif ukoll l-infrastrutturi ta’ 
riċerka rilevanti.

(d) azzjonijiet li jagħmluha possibbli li 
jinkisbu sinerġiji u interoperabbiltà bejn 
proġetti differenti ta’ interess komuni fil-
qasam tat-Telekomunikazzjonijiet, il-
kumplimentarjetà bejn proġetti ta’ interess 
komuni li jikkonċernaw tipi differenti ta’ 
infrastrutturi, inkluż it-Trasport u l-
Enerġija, bejn proġett ta’ interess komuni 
fil-qasam tat-Telekomunikazzjonijiet u 
proġetti appoġġati mill-fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni, u inizjattivi oħra, filwaqt li 
tiġi evitata duplikazzjoni jew superviżjoni, 
kif ukoll l-infrastrutturi ta’ riċerka 
rilevanti.

Or. en

Emenda 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) azzjonijiet li jagħmluha possibbli li (d) azzjonijiet li jagħmluha possibbli li 
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jinkisbu sinerġiji u interoperabbiltà bejn 
proġetti differenti ta’ interess komuni fil-
qasam tat-Telekomunikazzjonijiet, bejn 
proġetti ta’ interess komuni li 
jikkonċernaw tipi differenti ta’ 
infrastrutturi, inkluż it-Trasport u l-
Enerġija, bejn proġett ta’ interess komuni 
fil-qasam tat-Telekomunikazzjonijiet u 
proġetti appoġġati mill-fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni, kif ukoll l-infrastrutturi ta’ 
riċerka rilevanti.

jinkisbu sinerġiji u interoperabbiltà bejn 
proġetti differenti ta’ interess komuni fil-
qasam tat-Telekomunikazzjonijiet, bejn 
proġetti ta’ interess komuni li 
jikkonċernaw tipi differenti ta’ 
infrastrutturi, inkluż it-Trasport u l-
Enerġija, bejn proġett ta’ interess komuni 
fil-qasam tat-Telekomunikazzjonijiet u 
proġetti appoġġati mill-fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni, kif ukoll l-infrastrutturi ta’ 
riċerka rilevanti, billi tiġi evitata d-
duplikazzjoni mhux meħtieġa ta' piżijiet 
amministrattivi.

Or. en

Emenda 158
Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) azzjonijiet li jipproponu l-aħjar 
propozjon bejn teknoloġiji l-iktar 
avvanzati f'termini tal-kapaċità ta' fluss 
ta' dejta, is-sigurtà tat-trażmissjoni, ir-
reżistenza tan-netwerk u l-kost-effikaċja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li l-UE toffri qafas li jħeġġeġ lill-parteċipanti interessati pubbliċi u privati li 
jimmiraw għall-kisba tal-eċċellenza tul il-fażi ta’ applikazzjoni billi jiddikjaraw din il-
“linjagwida” ġenerali u emulattiva.

Emenda 159
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-impatt fuq l-għarfien espert 
teknoloġiku Ewropew u l-konsegwenzi 
tal-impjiegi fl-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 160
Catherine Trautmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) it-tkabbir tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u komunikazzjoni fl-
industrija fl-UE abbażi ta' rekwiżiti għal 
tagħmir ġdid u ta' servizz.

Or. fr

Emenda 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) miżuri li jistimolaw id-domanda 
għaż-żieda tal-veloċitajiet kemm bl-
iżvilupp u l-provviżjoni ta' servizzi diġitali 
innovattivi, interoperabbli u bit-titjib tal-
aċċess permezz ta' żieda fil-kompetenza 
diġitali ta' gruppi żvantaġġjati, biex 
b'hekk ikun żgurat li ċ-ċittadini tal-UE 
jkunu jistgħu jibbenefikaw minn dan it-tip 
ta' proġetti ta' interess komuni.

Or. fr
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Emenda 162
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proġetti ta’ interess komuni stabbiliti 
fl-Anness għandhom jikkontribwixxu 
għall-ilħuq tal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2.

1. Il-proġetti ta’ interess komuni stabbiliti 
fl-Anness għandhom jikkontribwixxu 
għall-ilħuq tal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2, għandhom jirreajaġixxu għall-
prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 3, 
għandhom jissejsu fuq it-teknoloġija 
matura li hi lesta għall-użu u li juru valur 
miżjud Ewropew.

Or. en

Emenda 163
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proġetti ta’ interess komuni stabbiliti 
fl-Anness għandhom jikkontribwixxu 
għall-ilħuq tal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2.

1. Il-proġetti ta’ interess komuni stabbiliti 
fl-Anness għandhom jikkontribwixxu 
għall-ilħuq tal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2 u għandhom jikkunsidraw il-
prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 4.

Or. fr

Emenda 164
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proġetti ta’ interess komuni stabbiliti 
fl-Anness għandhom jikkontribwixxu 
għall-ilħuq tal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2.

1. Il-proġetti ta’ interess komuni stabbiliti 
fl-Anness għandhom jikkontribwixxu 
għall-ilħuq tal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2. Għandhom ikunu konsistenti 
mal-proġetti mmexxija mill-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 165
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġett ta’ interess komuni jista’ jinkludi 
ċ-ċiklu sħiħ tiegħu, inkluż l-istudji tal-
fattibilità, l-implimentazzjoni, l-operat 
kontinwu, il-koordinazzjoni u l-
evalwazzjoni.

(2) Proġett ta’ interess komuni jista’ 
jinkludi ċ-ċiklu sħiħ tiegħu, inkluż l-istudji 
tal-fattibilità, l-implimentazzjoni ta' 
proġetti tekniċi, l-operat kontinwu, il-
koordinazzjoni u l-evalwazzjoni.

Or. ro

Emenda 166
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri u/jew entitajiet oħra 
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ 
proġetti ta’ interess komuni jew li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tagħhom għandhom jieħdu l-miżuri legali, 
amministrattivi, tekniċi u finanzjarji 
neċessarji f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet korrispondenti ta’ dan 
ir-Regolament.

3. L-Istati Membri u/jew entitajiet oħra, 
inklużi awtoritajiet lokali u reġjonali, 
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ 
proġetti ta’ interess komuni jew li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tagħhom għandhom jieħdu l-miżuri legali, 
amministrattivi, tekniċi u finanzjarji 
neċessarji f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet korrispondenti ta’ dan 
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ir-Regolament u konsistenti mal-Linji 
Gwida tal-Komunità biex jiġu applikati 
regoli tal-għajnuna mill-Istat fir-rigward 
tal-introduzzjoni rapida tan-netwerks tal-
broadband. L-implimentazzjoni għandha, 
b'mod partikolari, tkun ibbażata fuq 
evalwazzjoni komprensiva tal-proġett. Din 
it-tip ta' evalwazzjoni ta' proġett għandha 
tkopri, inter alia, il-kundizzjonijiet tas-suq 
inkluż l-informazzjoni dwar infrastruttura 
eżistenti, l-obbligi regolatorji fuq il-
promotur tal-proġett, l-istrateġiji 
kummerċjali u tat-tqegħid fis-suq.

Or. en

Emenda 167
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri u/jew entitajiet oħra 
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ 
proġetti ta’ interess komuni jew li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tagħhom għandhom jieħdu l-miżuri legali, 
amministrattivi, tekniċi u finanzjarji 
neċessarji f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet korrispondenti ta’ dan 
ir-Regolament.

3. L-Istati Membri u/jew entitajiet oħra, 
inkluż awtoritajiet lokali u reġjonali,
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ 
proġetti ta’ interess komuni jew li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tagħhom għandhom jieħdu l-miżuri legali, 
amministrattivi, tekniċi u finanzjarji 
neċessarji f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet korrispondenti ta’ dan 
ir-Regolament. L-implimentazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq evalwazzjoni 
komprensiva ta' proġett għandu jkopri, 
inter alia, il-kundizzjonijiet tas-suq inkluż 
l-informazzjoni dwar infrastruttura 
eżistenti, l-obbligi regolatorji fuq il-
promotur tal-proġett, l-istrateġiji 
kummerċjali u tat-tqegħid fis-suq.

Or. en
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Emenda 168
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri u/jew entitajiet oħra 
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ 
proġetti ta’ interess komuni jew li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tagħhom għandhom jieħdu l-miżuri legali, 
amministrattivi, tekniċi u finanzjarji 
neċessarji f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet korrispondenti ta’ dan 
ir-Regolament.

(3) L-Istati Membri u/jew entitajiet oħra, 
inkluż awtoritajiet lokali jew reġjonali,
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ 
proġetti ta’ interess komuni jew li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tagħhom għandhom jieħdu l-miżuri legali, 
amministrattivi, tekniċi u finanzjarji 
neċessarji f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet korrispondenti ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. ro

Emenda 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Proġetti għal finanzjament għandhom 
jintgħażlu bl-akbar kawtela u bir-reqqa 
sabiex ikunu jistgħu jiżguraw il-
komunikazzjoni fil-livell Ewropew, 
jappoġġaw l-SMEs fl-aċċess għall-
ekonomija diġitali u ż-żieda fil-kożjoni 
soċjali. 

Or. pl

Emenda 170
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Unjoni tista’ tiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-proġetti ta’ interess 
komuni permezz ta’ miżuri regolatorji, fejn 
ikun xieraq, permezz ta’ koordinazzjoni, 
permezz ta’ miżuri ta’ appoġġ u permezz 
ta’ appoġġ finanzjarju biex tistimula l-
introduzzjoni u l-adozzjoni tagħhom, kif 
ukoll l-investiment pubbliku u privat.

4. L-Unjoni tista’ tiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-proġetti ta’ interess 
komuni permezz ta’ miżuri regolatorji, fejn 
ikun xieraq, permezz ta’ koordinazzjoni, 
permezz ta’ miżuri ta’ appoġġ u permezz 
ta’ appoġġ finanzjarju biex tistimula l-
introduzzjoni u l-adozzjoni tagħhom, kif 
ukoll l-investiment pubbliku u privat u din 
għandha tkun konformi mal-Linji Gwida 
tal-Komunità dwar l-applikazzjoni tar-
regoli tal-għajnuna mill-istat fir-rigward 
tal-introduzzjoni rapida tan-netwerks tal-
broadband.

Or. en

Emenda 171
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Unjoni tista’ tiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-proġetti ta’ interess 
komuni permezz ta’ miżuri regolatorji, fejn 
ikun xieraq, permezz ta’ koordinazzjoni, 
permezz ta’ miżuri ta’ appoġġ u permezz 
ta’ appoġġ finanzjarju biex tistimula l-
introduzzjoni u l-adozzjoni tagħhom, kif 
ukoll l-investiment pubbliku u privat.

4. L-Unjoni għandha tiffaċilita, kemm 
jista' jkun, l-implimentazzjoni tal-proġetti 
ta’ interess komuni permezz ta’ miżuri 
regolatorji, fejn ikun xieraq, permezz ta’ 
koordinazzjoni, permezz ta’ miżuri ta’ 
appoġġ u permezz ta’ appoġġ finanzjarju 
biex tistimula l-introduzzjoni u l-adozzjoni 
tagħhom, kif ukoll l-investiment pubbliku 
u privat.

Or. fr

Emenda 172
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Azzjonijiet li jikkontribwixxu għal 
proġetti ta’ interess komuni għandhom 
ikunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju tal-
UE taħt il-kundizzjonijiet u l-istrumenti 
disponibbli skont ir-Regolament li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa [REF]. L-appoġġ finanzjarju 
għandu jiġi pprovdut skont ir-regoli u l-
proċeduri rilevanti adottati mill-Unjoni, il-
prijoritajiet tal-finanzjament u d-
disponibbiltà tar-riżorsi.

5. Azzjonijiet li jikkontribwixxu għal 
proġetti ta’ interess komuni għandhom 
ikunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju tal-
UE taħt il-kundizzjonijiet u l-istrumenti 
disponibbli skont ir-Regolament li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa [REF]. L-appoġġ finanzjarju 
għandu jiġi pprovdut skont ir-regoli u l-
proċeduri rilevanti adottati mill-Unjoni, il-
prijoritajiet tal-finanzjament u d-
disponibbiltà tar-riżorsi. Sabiex tiffinanzja 
proġetti ta' interess komuni, u skont l-
Artikolu 311 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni tista' tipproponi l-ħolqien 
ta' riżorsi proprji bħal kontribut 
obbligatorju minn utenti ta' netwerks 
trans-Ewropej ta' telekomunikazzjoni.

Or. fr

Emenda 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Azzjonijiet li jikkontribwixxu għal 
proġetti ta’ interess komuni għandhom 
ikunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju tal-
UE taħt il-kundizzjonijiet u l-istrumenti 
disponibbli skont ir-Regolament li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa [REF]. L-appoġġ finanzjarju 
għandu jiġi pprovdut skont ir-regoli u l-
proċeduri rilevanti adottati mill-Unjoni, il-
prijoritajiet tal-finanzjament u d-
disponibbiltà tar-riżorsi.

5. Azzjonijiet li jikkontribwixxu għal 
proġetti ta’ interess komuni għandhom 
ikunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju tal-
UE taħt il-kundizzjonijiet u l-istrumenti 
disponibbli skont ir-Regolament li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa [REF]. L-appoġġ finanzjarju 
għandu jiġi pprovdut skont ir-regoli u l-
proċeduri rilevanti adottati mill-Unjoni, il-
prijoritajiet tal-finanzjament u d-
disponibbiltà tar-riżorsi. Il-Kummissjoni 
Ewropea għandha tabbozza rapporti 
perjodiċi dwar l-użu ta' riżorsi finanzjarji 
mill-Unjoni. 
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Or. pl

Emenda 174
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-finanzjament għandu jkun allokat 
b'kunsiderazzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi, 
b'mod partikolari bil-bilanċ tad-diviżjoni 
bejn sussidji u l-istrumenti finanzjarji 
innovattivi.

Or. fr

Emenda 175
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati li 
jimmodifikaw id-deskrizzjoni tal-proġetti 
ta’ interess komuni inklużi fl-Anness, li 
żżid proġetti ġodda ta’ interess komuni 
mal-Anness, jew li tneħħi proġetti obsoleti 
ta’ interess komuni mill-Anness, 
f’konformità mal-paragrafi 7, 8 u 9 hawn 
taħt u f’konformità mal-Artikolu 8.

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati li 
jimmodifikaw id-deskrizzjoni tal-proġetti 
ta’ interess komuni inklużi fl-Anness, li 
żżid proġetti ġodda ta’ interess komuni 
mal-Anness, jew li tneħħi proġetti obsoleti 
ta’ interess komuni mill-Anness, 
f’konformità mal-paragrafi 7, 8 u 9 hawn 
taħt u f’konformità mal-Artikolu 8. Fi 
kwalunkwe każ, il-Parlament Ewropew 
għandu jkun informat dwar kull bidla fil-
lista ta' proġetti ta' interess komuni.

Or. en
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Emenda 176
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati li 
jimmodifikaw id-deskrizzjoni tal-proġetti 
ta’ interess komuni inklużi fl-Anness, li 
żżid proġetti ġodda ta’ interess komuni 
mal-Anness, jew li tneħħi proġetti obsoleti 
ta’ interess komuni mill-Anness, 
f’konformità mal-paragrafi 7, 8 u 9 hawn 
taħt u f’konformità mal-Artikolu 8.

6. Soġġett għat-tieni paragrafu tal-
Artikolu 172 TFUE, il-Kummissjoni 
għandha jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati li jimmodifikaw id-deskrizzjoni 
tal-proġetti ta’ interess komuni inklużi fl-
Anness, li żżid proġetti ġodda ta’ interess 
komuni mal-Anness, jew li tneħħi proġetti 
obsoleti ta’ interess komuni mill-Anness, 
f’konformità mal-paragrafi 7, 8 u 9 hawn 
taħt u f’konformità mal-Artikolu 8.

Or. en

Emenda 177
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) żviluppi teknoloġiċi u tas-suq ġodda; 
jew

(a) żviluppi teknoloġiċi u tas-suq ġodda u 
innovazzjonijiet; jew

Or. en

Emenda 178
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) żviluppi teknoloġiċi u tas-suq ġodda; 
jew

(a) żviluppi teknoloġiċi jew tas-suq ġodda; 
jew
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Or. fr

Emenda 179
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-iżvilupp u r-riżultati ta' proġett li 
għadu għaddej;

Or. fr

Emenda 180
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) prijoritajiet tal-politika emerġenti; or imħassar

Or. en

Emenda 181
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) prijoritajiet tal-politika emerġenti; jew imħassar

Or. fr
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Emenda 182
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
dawn il-modifiki ma jwasslux għal 
inċertezza legali għall-atturi involuti fl-
implimentazzjoni tal-proġett partikolari.

Or. fr

Emenda 183
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 2;

(a) jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 2 u jikkorrispondi 
għall-prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 3;

Or. en

Emenda 184
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 2;

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Or. fr
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Emenda 185
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni, filwaqt li tadotta att 
delegat li jneħħi proġett obsolet ta’ interess 
komuni mill-Anness, għandha tivvaluta 
jekk tali proġett ma għadux iwieġeb għall-
ħtiġijiet stabbiliti fil-paragrafu 7 jew ma 
għadux jissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-
paragrafu 8.

9. Il-Kummissjoni, filwaqt li tadotta att 
delegat li jneħħi proġett obsolet ta’ interess 
komuni mill-Anness, għandha tivvaluta 
jekk tali proġett ma għadux iwieġeb għall-
ħtiġijiet stabbiliti fil-paragrafu 7 jew ma 
għadux jissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-
paragrafu 8 u jinforma l-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Emenda 186
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Abbażi tal-informazzjoni riċevuta skont 
l-Artikolu 21 tar-Regolament XXX li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar 
il-progress li sar bl-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-linji gwida.

1. Abbażi tal-informazzjoni riċevuta skont 
l-Artikolu 21 tar-Regolament XXX li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar 
il-progress li sar bl-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-linji gwida. Sommarju annwali ta' 
din l-informazzjoni għandu jintbagħat 
lill-Parlament Ewropew. 

Or. fr

Emenda 187
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Abbażi tal-informazzjoni riċevuta skont 
l-Artikolu 21 tar-Regolament XXX li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar 
il-progress li sar bl-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-linji gwida.

1. Abbażi tal-informazzjoni riċevuta skont 
l-Artikolu 21 tar-Regolament XXX li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, l-Istati Membri, il-Kummissjoni u 
l-Parlament Ewropew għandhom 
jiskambjaw informazzjoni dwar il-progress 
li sar bl-implimentazzjoni ta’ dawn il-linji 
gwida.

Or. fr

Emenda 188
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn Grupp Espert, iffurmat minn 
rappreżentant minn kull Stat Membru, 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-linji gwida, għall-assistenza fl-
ippjanar permezz tal-istrateġiji nazzjonali 
għall-internet b’veloċità għolja u l-
immappjar tal-infrastrutturi, u l-iskambju 
tal-informazzjoni. Il-Grupp Espert jista’ 
wkoll jikkunsidra kwalunkwe kwistjoni 
oħra relatata mal-iżvilupp tan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni trans-Ewropej.

2. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn Grupp Espert, iffurmat minn 
rappreżentant minn kull Stat Membru, 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-linji gwida, għall-assistenza fl-
ippjanar permezz tal-istrateġiji nazzjonali 
għall-internet b’veloċità għolja u l-
immappjar tal-infrastrutturi, u l-iskambju 
tal-informazzjoni. Il-Grupp Espert jista’ 
wkoll jikkunsidra kwalunkwe kwistjoni 
oħra relatata mal-iżvilupp tan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni trans-Ewropej.

B'mod partikolari, il-Grupp Espert 
għandu jassisti lill-Kummissjoni:
ħidma preparatorja 
Il-Kumissjoni għandha tinforma lill-
Grupp Espert, f’kull waħda mil-laqgħat 
tiegħu, dwar il-progress li jkun sar fl-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
xogħol.

Or. en
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Emenda 189
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn Grupp Espert, iffurmat minn 
rappreżentant minn kull Stat Membru, 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-linji gwida, għall-assistenza fl-
ippjanar permezz tal-istrateġiji nazzjonali 
għall-internet b’veloċità għolja u l-
immappjar tal-infrastrutturi, u l-iskambju 
tal-informazzjoni. Il-Grupp Espert jista’ 
wkoll jikkunsidra kwalunkwe kwistjoni 
oħra relatata mal-iżvilupp tan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni trans-Ewropej.

2. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat tal-Komunikazzjoni 
(Cocom), iffurmat minn rappreżentant 
minn kull Stat Membru, għall-monitoraġġ 
tal-implimentazzjoni ta’ dawn il-linji 
gwida, għall-assistenza fl-ippjanar permezz 
tal-istrateġiji nazzjonali għall-internet 
b’veloċità għolja u l-immappjar tal-
infrastrutturi, u l-iskambju tal-
informazzjoni. Il-Kumitat tal-
Komunikazzjoni jista’ wkoll jikkunsidra 
kwalunkwe kwistjoni oħra relatata mal-
iżvilupp tan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni trans-Ewropej.

Or. en

Emenda 190
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn Grupp Espert, iffurmat minn 
rappreżentant minn kull Stat Membru, 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-linji gwida, għall-assistenza fl-
ippjanar permezz tal-istrateġiji nazzjonali 
għall-internet b’veloċità għolja u l-
immappjar tal-infrastrutturi, u l-iskambju 
tal-informazzjoni. Il-Grupp Espert jista’ 
wkoll jikkunsidra kwalunkwe kwistjoni 
oħra relatata mal-iżvilupp tan-netwerks tat-

2. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn Grupp Espert, kif stipulat fl-Artikolu 
7(a), għall-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni ta’ dawn il-linji gwida, 
għall-assistenza fl-ippjanar permezz tal-
istrateġiji nazzjonali għall-internet 
b’veloċità għolja u l-immappjar tal-
infrastrutturi, u l-iskambju tal-
informazzjoni. Il-Grupp Espert jista’ wkoll 
jikkunsidra kwalunkwe kwistjoni oħra 
relatata mal-iżvilupp tan-netwerks tat-
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telekomunikazzjoni trans-Ewropej. telekomunikazzjoni trans-Ewropej.

Or. fr

Emenda 191
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Flimkien mal-evalwazzjoni ta’ nofs it-
term u l-valutazzjoni ex-post tar-
Regolament XXX li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u wara li 
tikkonsulta l-Grupp Espert, il-
Kummissjoni għandha tippubblika rapport 
dwar il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-linji gwida. Dak ir-rapport se jiġi 
sottomess lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni.

3. Flimkien mal-evalwazzjoni ta’ nofs it-
term u l-valutazzjoni ex-post tar-
Regolament XXX li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u wara li 
tikkonsulta l-Kumitat għall-
Komunikazzjonijiet, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika rapport dwar il-
progress fl-implimentazzjoni ta’ dawn il-
linji gwida. Dak ir-rapport se jiġi sottomess 
lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
l-Kumitat tar-Reġjuni.

Or. en

Emenda 192
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan ir-rapport għandu jipprovdi 
evalwazzjoni:
(a) tal-progress miksub għall-iżvilupp, il-
kostruzzjoni u l-ikkummissjonar ta’ 
proġetti ta’ interess komuni magħżula 
skont l-Artikolu 3, u, fejn rilevanti, id-
dewmien fl-implimentazzjoni u 
diffikultajiet oħra ffaċċjati;
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(b) tal-fondi użati u żburżati mill-Unjoni 
għal proġetti ta’ interess komuni skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], imqabbla mal-valur totali tal-
proġetti ta’ interess komuni ffinanzjati;

Or. en

Emenda 193
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa wkoll jekk l-ambitu tal-
proġetti ta’ interess komuni jibqgħax 
jirrifletti l-prijoritajiet politiċi, l-iżviluppi 
teknoloġiċi jew is-sitwazzjoni fis-swieq 
rilevanti. Għal proġetti kbar, dawn ir-
rapporti għandhom jinkludu analiżi tal-
impatt ambjentali, fejn jiġu kkunsidrati l-
adattament għat-tibdil fil-klima u l-ħtiġijiet 
ta’ mitigazzjoni, u r-reżiljenza għad-
diżastri. Reviżjoni bħal din tista’ titwettaq 
ukoll fi kwalunkwe żmien ieħor meta din 
tidher li tkun xierqa.

4. F’dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa wkoll jekk l-ambitu tal-
proġetti ta’ interess komuni jibqgħax 
jirrifletti l-prijoritajiet tal-Unjoni, l-
iżviluppi teknoloġiċi jew is-sitwazzjoni fis-
swieq rilevanti. Għal proġetti kbar, dawn 
ir-rapporti għandhom jinkludu analiżi tal-
impatt ambjentali, fejn jiġu kkunsidrati l-
adattament għat-tibdil fil-klima u l-ħtiġijiet 
ta’ mitigazzjoni, u r-reżiljenza għad-
diżastri. Reviżjoni bħal din tista’ titwettaq 
ukoll fi kwalunkwe żmien ieħor meta din 
tidher li tkun xierqa.

Or. en

Emenda 194
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma trasparenti tal-infrastruttura 
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li tkun faċilment aċċessibbli mill-pubbliku 
ġenerali. Din il-pjattaforma għandu jkun 
fiha l-informazzjoni li ġejja:
(a) informazzjoni ġenerali, aġġornata 
regolarment, inkluża informazzjoni 
ġeografika, għal kull proġett ta’ interess 
komuni;
(b) il-pjan ta’ implimentazzjoni għal kull 
proġett ta’ interess komuni;

Or. en

Emenda 195
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a.
Grupp Espert

1. Grupp Espert għandu jinħoloq skont 
dan ir-Regolament biex jassisti lill-
Kummissjoni u lill-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) fil-valutazzjoni tal-
proġetti.
2. Il-Grupp Espert għandu jkun kompost 
minn membri tal-Kumitat għall-
Komunikazzjonijiet flimkien ma’ esperti
indipendenti ppreżentati mill-
Kummissjoni bi qbil mal-proċedura 
stipulata fl-Aartikolu 8 ta’ dan ir-
Regolament.
3. Il-Grupp Espert għandu jipparteċipa 
f’kooperazzjoni strutturata b’dawk 
involuti fl-ippjanar, l-iżvilupp u l-ġestjoni 
tan-netwerks u s-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet bħal, inter alia, 
awtoritajiet lokali u reġjonali, awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Korp Ewropew 
ta’ Regolaturi għall-Komunikazzjonijiet 
elettroniċi (BEREC), fornituri ta’ aċċess 
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għall-Internet, amministraturi tan-
netwerk pubbliċi u manifatturi ta’ 
komponenti.
4. Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom 
jagtu attenzjoni partikolari lill-
osservazzjonijiet tal-Grupp ta’ Esperti u 
għandhom jiġġustifikaw b’mod pubbliku 
kwalunkwe ċirkostanza fejn l-
osservazzjonijiet ma jiġux osservati.

Or. fr

Emenda 196
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 5(6) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

(2) Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 5(6) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delega tal-poter sa mhux 
aktar tard minn disa’ xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-
delgazzjoni tal-poter għandha tiġi estiża 
bi qbil għal perjodi tal-istess tul ta’ 
żmien sakemm il-Parlament jew il-
Kunsill ma jopponux din l-estensjoni 
mhux aktar minn tliet xhur qabel it-
tmiem ta’ kull perjodu.

Or. ro

Emenda 197
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(6) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta' xahrejn (2) min-
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li huma 
mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn (2) fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(6) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta' erba’ xhur min-
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li huma 
mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn (2) fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill.

Or. en

Emenda 198
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
jimmiraw għat-tneħħija tal-konġestjonijiet 
li jxekklu t-tlestija tas-Suq Uniku, jiġifieri 
jipprovdu konnettività għan-netwerk u 
aċċess, inkluż fuq livell transkonfinali, għal 
infrastrutturi tas-servizz diġitali.

Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
jimmiraw għat-tneħħija tal-konġestjonijiet 
li jxekklu t-tlestija tas-Suq Uniku, jiġifieri 
jipprovdu konnettività għan-netwerk u 
aċċess, inkluż fuq livell transkonfinali, għal 
infrastrutturi tas-servizz diġitali.
Għandhom ukoll jimmiraw li jiżguraw il-
prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs għaċ-
ċittadini biex ikollhom aċċess għall 
infrastrutturi ta’ servizzi diġitali bi prezz 
raġonevoli kull fejn ikunu fl-UE.

Or. fr

Emenda 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
jimmiraw għat-tneħħija tal-konġestjonijiet 
li jxekklu t-tlestija tas-Suq Uniku, jiġifieri 
jipprovdu konnettività għan-netwerk u 
aċċess, inkluż fuq livell transkonfinali, għal 
infrastrutturi tas-servizz diġitali.

Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
jimmiraw għat-tneħħija tal-konġestjonijiet 
li jxekklu t-tlestija tas-Suq Uniku, jiġifieri 
jipprovdu konnettività għan-netwerk u 
aċċess, inkluż fuq livell transkonfinali, għal 
infrastrutturi tas-servizz diġitali u 
għalhekk jistimolaw id-domanda.

Or. en

Emenda 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu u t-titjib tan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni trans-Ewropej 
(netwerks tal-broadband u infrastrutturi 
tas-servizzi diġitali) għandhom 
jikkontribwixxu għat-trawwim tat-tkabbir 
ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
kisba ta’ suq diġitali uniku mimli ħajja. 
B’mod partikolari, l-użu tagħhom se jagħti 
aċċess aktar veloċi għall-internet, iwassal 
għal titjib iffaċilitat mit-teknoloġija tal-
informazzjoni fil-ħajja ta’ kuljum għaċ-
ċittadini, inklużi t-tfal u ż-żgħażagħ, in-
negozji u l-gvernijiet, iżid l-
interoperabbiltà u jiffaċilita l-allinjament 
jew il-konverġenza ma’ standards maqbula 
b’mod komuni.

L-użu u t-titjib tan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni trans-Ewropej 
(netwerks tal-broadband u infrastrutturi 
tas-servizzi diġitali) għandhom 
jikkontribwixxu għat-trawwim tat-tkabbir 
ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
kisba ta’ suq diġitali uniku mimli ħajja. 
B’mod partikolari, l-użu tagħhom se jagħti 
aċċess aktar veloċi għall-internet, iwassal 
għal titjib iffaċilitat mit-teknoloġija tal-
informazzjoni fil-ħajja ta’ kuljum għaċ-
ċittadini, inklużi t-tfal u ż-żgħażagħ, 
persuni anzjani u persuni b’diżabilità, in-
negozji u l-gvernijiet, inkluż istituzzjonijiet 
edukattivi fil-livelli edukattivi kollha, iżid 
l-interoperabbiltà u jiffaċilita l-allinjament 
jew il-konverġenza ma’ standards maqbula 
b’mod komuni.

Or. en
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Emenda 201
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu u t-titjib tan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni trans-Ewropej 
(netwerks tal-broadband u infrastrutturi 
tas-servizzi diġitali) għandhom 
jikkontribwixxu għat-trawwim tat-tkabbir 
ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
kisba ta’ suq diġitali uniku mimli ħajja. 
B’mod partikolari, l-użu tagħhom se jagħti 
aċċess aktar veloċi għall-internet, iwassal 
għal titjib iffaċilitat mit-teknoloġija tal-
informazzjoni fil-ħajja ta’ kuljum għaċ-
ċittadini, inklużi t-tfal u ż-żgħażagħ, in-
negozji u l-gvernijiet, iżid l-
interoperabbiltà u jiffaċilita l-allinjament 
jew il-konverġenza ma’ standards maqbula 
b’mod komuni.

L-użu u t-titjib tan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni trans-Ewropej 
(netwerks tal-broadband u infrastrutturi 
tas-servizzi diġitali) għandhom 
jikkontribwixxu għat-trawwim tat-tkabbir 
ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, il-
promozzjoni ta’ investiment ġdid u l-kisba 
ta’ suq diġitali uniku mimli ħajja. B’mod
partikolari, l-użu tagħhom se jagħti aċċess 
aktar veloċi għall-internet, iwassal għal 
titjib iffaċilitat mit-teknoloġija tal-
informazzjoni fil-ħajja ta’ kuljum għaċ-
ċittadini, inklużi t-tfal u ż-żgħażagħ, in-
negozji u l-gvernijiet, iżid l-
interoperabbiltà u jiffaċilita l-allinjament 
jew il-konverġenza ma’ standards maqbula 
b’mod komuni.

Or. en

Emenda 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu u t-titjib tan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni trans-Ewropej 
(netwerks tal-broadband u infrastrutturi 
tas-servizzi diġitali) għandhom 
jikkontribwixxu għat-trawwim tat-tkabbir 
ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
kisba ta’ suq diġitali uniku mimli ħajja. 
B’mod partikolari, l-użu tagħhom se jagħti 
aċċess aktar veloċi għall-internet, iwassal 
għal titjib iffaċilitat mit-teknoloġija tal-

L-użu u t-titjib tan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni trans-Ewropej 
(netwerks tal-broadband u infrastrutturi 
tas-servizzi diġitali) għandhom 
jikkontribwixxu għat-trawwim tat-tkabbir 
ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
kisba ta’ suq diġitali uniku mimli ħajja. 
B’mod partikolari, l-użu tagħhom se jagħti 
aċċess aktar veloċi għall-internet, iwassal 
għal titjib iffaċilitat mit-teknoloġija tal-
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informazzjoni fil-ħajja ta’ kuljum għaċ-
ċittadini, inklużi t-tfal u ż-żgħażagħ, in-
negozji u l-gvernijiet, iżid l-
interoperabbiltà u jiffaċilita l-allinjament 
jew il-konverġenza ma’ standards maqbula 
b’mod komuni.

informazzjoni fil-ħajja ta’ kuljum għaċ-
ċittadini, inklużi t-tfal u ż-żgħażagħ, in-
negozji, universitajiet u l-gvernijiet, iżid l-
interoperabbiltà u jiffaċilita l-allinjament 
jew il-konverġenza ma’ standards maqbula 
b’mod komuni.

Or. en

Emenda 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ġestjoni, immappjar u servizzi 
innovattivi. Miżuri ta’ assistenza teknika, 
fejn ikunu neċessarji għall-użu u l-
amministrazzjoni, għandhom jinkludu 
ppjanar tal-proġett u tal-investment u studji 
tal-fattibbiltà, b’appoġġ tal-miżuri tal-
investiment u l-istrumenti finanzjarji. L-
immappjar ta’ infrastruttura tal-broadband 
pan-Ewropea se tiżviluppa 
dokumentazzjoni u stħarriġ fiżiku kontinwi 
u dettaljati tas-siti rilevanti, analiżi tad-dritt 
tal-passaġġ, valutazzjonijiet tal-potenzjal 
għall-aġġornament tal-faċilitajiet eżistenti, 
eċċ. Il-miżuri ta’ assistenza teknika jistgħu 
jappoġġaw ukoll ir-replikar ta’ mudelli ta’ 
investimenti u użu li kellhom suċċess.

(a) Ġestjoni, immappjar u servizzi 
innovattivi. Miżuri ta’ assistenza teknika, 
fejn ikunu neċessarji għall-użu u l-
amministrazzjoni, għandhom jinkludu 
ppjanar tal-proġett u tal-investment u studji 
tal-fattibbiltà, b’appoġġ tal-miżuri tal-
investiment u l-istrumenti finanzjarji. L-
immappjar ta’ infrastruttura tal-broadband 
pan-Ewropea se tiżviluppa 
dokumentazzjoni u stħarriġ fiżiku kontinwi 
u dettaljati tas-siti rilevanti, analiżi tad-dritt 
tal-passaġġ, valutazzjonijiet tal-potenzjal 
għall-aġġornament tal-faċilitajiet eżistenti, 
eċċ. Il-proċedura tista’ tkun ibbażata fuq 
l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(qafas regolatorju komuni għan-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi għandha ssegwi l-prinċipji tad-
Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 
2007, li tistabbilixxi infrastruttura għall-
informazzjoni spazjali fil-Komunità 
Ewropea (id-Direttiva INSPIRE) u l-
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni relatati.
Il-miżuri ta’ assistenza teknika jistgħu 
jappoġġaw ukoll ir-replikar ta’ mudelli ta’ 
investimenti u użu li kellhom suċċess.

Or. fr



AM\909449MT.doc 95/141 PE494.476v01-00

MT

Emenda 204
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ġestjoni, immappjar u servizzi 
innovattivi. Miżuri ta’ assistenza teknika, 
fejn ikunu neċessarji għall-użu u l-
amministrazzjoni, għandhom jinkludu 
ppjanar tal-proġett u tal-investment u studji 
tal-fattibbiltà, b’appoġġ tal-miżuri tal-
investiment u l-istrumenti finanzjarji. L-
immappjar ta’ infrastruttura tal-broadband 
pan-Ewropea se tiżviluppa 
dokumentazzjoni u stħarriġ fiżiku kontinwi 
u dettaljati tas-siti rilevanti, analiżi tad-dritt 
tal-passaġġ, valutazzjonijiet tal-potenzjal 
għall-aġġornament tal-faċilitajiet eżistenti, 
eċċ. Il-miżuri ta’ assistenza teknika jistgħu 
jappoġġaw ukoll ir-replikar ta’ mudelli ta’ 
investimenti u użu li kellhom suċċess.

(a) Ġestjoni, immappjar u servizzi 
innovattivi. Miżuri ta’ assistenza teknika, 
fejn ikunu neċessarji għall-użu u l-
amministrazzjoni, għandhom jinkludu 
ppjanar tal-proġett u tal-investment u studji 
tal-fattibbiltà, b’appoġġ tal-miżuri tal-
investiment u l-istrumenti finanzjarji. L-
immappjar ta’ infrastruttura tal-broadband 
pan-Ewropea, flimkien mal-immappjar 
tal-infrastrutturi eżistenti u ppjanati, 
inkluż it-Trasport u l-Enerġija se 
tiżviluppa dokumentazzjoni u stħarriġ 
fiżiku kontinwi u dettaljati tas-siti rilevanti, 
analiżi tad-dritt tal-passaġġ, 
valutazzjonijiet tal-potenzjal għall-
aġġornament tal-faċilitajiet eżistenti, eċċ. 
għandha ssegwi l-prinċipji tad-Direttiva 
2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2007, li 
tistabbilixxi infrastruttura għall-
informazzjoni spazjali fil-Komunità 
Ewropea (id-Direttiva INSPIRE) u l-
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni relatati.
Il-miżuri ta’ assistenza teknika jistgħu 
jappoġġaw ukoll ir-replikar ta’ mudelli ta’ 
investimenti u użu li kellhom suċċess.

Or. en

Emenda 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 1 – punt a – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-azzjonijiet jistgħu jinkludu wkoll 
protezzjoni kontra t-tibdil fil-klima sabiex 
jiġu valutati r-riskji relatati mal-klima u 
tiġi żgurata r-reżistenza kontra d-diżastri 
tal-infrastruttura, f’konformità mar-
rekwiżiti rilevanti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni 
tal-UE jew dik nazzjonali.

Dawn l-azzjonijiet għandhom jinkludu 
wkoll protezzjoni kontra t-tibdil fil-klima 
sabiex jiġu valutati r-riskji relatati mal-
klima u tiġi żgurata r-reżistenza kontra d-
diżastri tal-infrastruttura, f’konformità 
mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-UE jew dik nazzjonali.

Or. en

Emenda 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Azzjonijiet ta’ appoġġ u miżuri tekniċi 
oħra ta’ appoġġ. Dawn l-azzjonijiet huma 
meħtieġa sabiex titħejja jew tiġi appoġġata 
l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ interess 
komuni jew tiġi aċċelerata t-tnedija 
tagħhom. Fil-qasam tas-servizzi diġitali, l-
azzjonijiet ta’ appoġġ għandhom 
jistimulaw u jippromwovu wkoll l-użu tal-
infrastrutturi l-ġodda tas-servizz diġitali li 
jistgħu jsiru neċessarji jew utli abbażi tal-
iżviluppi teknoloġiċi, tal-bidliet fis-swieq 
rilevanti jew fil-prijoritajiet tal-politika 
emerġenti.

(b) Azzjonijiet ta’ appoġġ u miżuri tekniċi 
oħra ta’ appoġġ. Dawn l-azzjonijiet huma 
meħtieġa sabiex titħejja jew tiġi appoġġata 
l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ interess 
komuni jew tiġi aċċelerata t-tnedija 
tagħhom. Jistgħu jinkludu assistenza 
għall-inġinerija teknika u finanzjarja li 
tiffaċilità l-preparazzjoni ta’ proġetti ta’ 
interess komuni sabiex jinkiseb appoġġ 
finanzjarju mis-suq jew skont ir-
Regolament (UE) Nru. Xxxx/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkolleggaw l-
Ewropa. Fil-qasam tas-servizzi diġitali, l-
azzjonijiet ta’ appoġġ għandhom 
jistimulaw u jippromwovu wkoll l-użu tal-
infrastrutturi l-ġodda tas-servizz diġitali li 
jistgħu jsiru neċessarji jew utli abbażi tal-
iżviluppi teknoloġiċi, tal-bidliet fis-swieq 
rilevanti jew fil-prijoritajiet tal-politika 
emerġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-Kummissjoni tiddedika biżżejjed riżorsi lill-
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appoġġ amministrattiv u lill-appoġġ permezz tal-inġinerija finanzjarja għall-Istati Membri 
sabiex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ dan il-mekkaniżmu ġdid.

Emenda 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investiment fl-infrastruttura tal-
broadband sar prinċipalment minn 
investituri privati u huwa mistenni li se 
jibqa’ hekk. Madankollu, il-kisba tal-miri 
tal-Aġenda Diġitali se tirrikjedi 
investiment f’oqsma li għalihom 
m’hemmx każ ċar ta’ negozju jew fejn il-
każ ta’ negozju jista’ jkollu bżonn li jiġi 
mtejjeb fi ħdan il-qafas taż-żmien tal-miri. 
Jistgħu jiġu karatterizzati dawn it-tipi ta’ 
żoni li ġejjin abbażi tal-investiment 
probabbli:

L-investiment fl-infrastruttura tal-
broadband sar prinċipalment minn 
investituri privati u huwa mistenni li se 
jibqa’ hekk. L-appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni għandu jiffoka f’oqsma fejn l-
inizjattivi kummerċjali kieku ma 
jissodisfawx id-domanda attwali jew 
prevista, sabiex jgħinu fil-kisba tal-miri
tal-Aġenda Diġitali. Jistgħu jiġu 
karatterizzati dawn it-tipi ta’ żoni li ġejjin 
abbażi tal-investiment probabbli:

Or. en

Emenda 208
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investiment fl-infrastruttura tal-
broadband sar prinċipalment minn 
investituri privati u huwa mistenni li se 
jibqa’ hekk. Madankollu, il-kisba tal-miri 
tal-Aġenda Diġitali se tirrikjedi 
investiment f’oqsma li għalihom m’hemmx 
każ ċar ta’ negozju jew fejn il-każ ta’ 
negozju jista’ jkollu bżonn li jiġi mtejjeb fi 
ħdan il-qafas taż-żmien tal-miri. Jistgħu 
jiġu karatterizzati dawn it-tipi ta’ żoni li 

L-investiment fl-infrastruttura tal-
broadband sar prinċipalment minn 
investituri privati u huwa mistenni li se 
jibqa’ hekk. Madankollu, il-kisba tal-miri 
tal-Aġenda Diġitali se tirrikjedi 
investiment f’oqsma li għalihom m’hemmx 
każ ċar ta’ negozju jew fejn il-każ ta’ 
negozju jista’ jkollu bżonn li jiġi mtejjeb fi 
ħdan il-qafas taż-żmien tal-miri. Jistgħu 
jiġu karatterizzati dawn it-tipi ta’ żoni li 
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ġejjin abbażi tal-investiment probabbli: ġejjin abbażi tal-investiment probabbli, 
b’kunsiderazzjoni tal-fatt li l-appoġġ 
għall-użu ppjanat għandu fl-aħħar mill-
aħħar jiġi determinat mis-sitwazzjoni 
ġeografika rilevanti:

Or. fr

Emenda 209
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investiment fl-infrastruttura tal-
broadband sar prinċipalment minn 
investituri privati u huwa mistenni li se 
jibqa’ hekk. Madankollu, il-kisba tal-miri 
tal-Aġenda Diġitali se tirrikjedi 
investiment f’oqsma li għalihom m’hemmx 
każ ċar ta’ negozju jew fejn il-każ ta’
negozju jista’ jkollu bżonn li jiġi mtejjeb fi 
ħdan il-qafas taż-żmien tal-miri. Jistgħu 
jiġu karatterizzati dawn it-tipi ta’ żoni li 
ġejjin abbażi tal-investiment probabbli:

L-investiment fl-infrastruttura tal-
broadband sar prinċipalment minn 
investituri privati u huwa mistenni li se 
jibqa’ hekk. Madankollu, il-kisba tal-miri 
tal-Aġenda Diġitali se tirrikjedi 
investiment f’oqsma li għalihom m’hemmx 
każ ċar ta’ negozju jew fejn il-każ ta’ 
negozju jista’ jkollu bżonn li jiġi mtejjeb fi 
ħdan il-qafas taż-żmien tal-miri jew fejn 
ikun hemm nuqqas tas-suq. Jistgħu jiġu 
karatterizzati dawn it-tipi ta’ żoni li ġejjin 
abbażi tal-investiment probabbli:

Or. en

Emenda 210
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investiment fl-infrastruttura tal-
broadband sar prinċipalment minn 
investituri privati u huwa mistenni li se 
jibqa’ hekk. Madankollu, il-kisba tal-miri 
tal-Aġenda Diġitali se tirrikjedi 

L-investiment fl-infrastruttura tal-
broadband, sa mil-liberalizzazzjoni tas-suq 
tat-telekomunikazzjonijiet, sar 
prinċipalment minn investituri privati u 
huwa mistenni li se jibqa’ hekk. 
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investiment f’oqsma li għalihom m’hemmx 
każ ċar ta’ negozju jew fejn il-każ ta’ 
negozju jista’ jkollu bżonn li jiġi mtejjeb fi 
ħdan il-qafas taż-żmien tal-miri. Jistgħu 
jiġu karatterizzati dawn it-tipi ta’ żoni li 
ġejjin abbażi tal-investiment probabbli:

Madankollu, il-kisba tal-miri tal-Aġenda 
Diġitali se tirrikjedi investiment f’oqsma li 
għalihom m’hemmx każ ċar ta’ negozju 
jew fejn il-każ ta’ negozju jista’ jkollu 
bżonn li jiġi mtejjeb fi ħdan il-qafas taż-
żmien tal-miri. Jistgħu jiġu karatterizzati 
dawn it-tipi ta’ żoni li ġejjin abbażi tal-
investiment probabbli:

Or. fr

Emenda 211
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investiment fl-infrastruttura tal-
broadband sar prinċipalment minn 
investituri privati u huwa mistenni li se 
jibqa’ hekk. Madankollu, il-kisba tal-miri 
tal-Aġenda Diġitali se tirrikjedi 
investiment f’oqsma li għalihom m’hemmx 
każ ċar ta’ negozju jew fejn il-każ ta’ 
negozju jista’ jkollu bżonn li jiġi mtejjeb fi 
ħdan il-qafas taż-żmien tal-miri. Jistgħu 
jiġu karatterizzati dawn it-tipi ta’ żoni li 
ġejjin abbażi tal-investiment probabbli:

L-investiment fl-infrastruttura tal-
broadband sar prinċipalment minn 
investituri privati u huwa mistenni li se 
jibqa’ hekk. Madankollu, il-kisba tal-miri 
tal-Aġenda Diġitali tista’ tirrikjedi 
investiment f’oqsma li għalihom m’hemmx 
każ ċar ta’ negozju jew fejn il-każ ta’ 
negozju jista’ jkollu bżonn li jiġi mtejjeb fi 
ħdan il-qafas taż-żmien tal-miri. Jistgħu 
jiġu karatterizzati dawn it-tipi ta’ żoni li 
ġejjin abbażi tal-investiment probabbli:

Or. en

Emenda 212
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni rurali u b’densità baxxa tipikament 
jinqdew b’konnessjonijiet b’veloċitajiet 
baxxi u f’ċerti każijiet anqas biss 

Żoni rurali u b’densità baxxa tipikament 
jinqdew b’konnessjonijiet b’veloċitajiet 
baxxi u f’ċerti każijiet anqas biss 
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għandhom aċċess. Il-każ ta’ negozju għall-
investiment ma jkunx probabbli li jkun 
vijabbli u l-miri Ewropej ikunu 
improbabbli li jintlaħqu sal-2020. L-
investiment f’dawn iż-żoni jeħtieġ appoġġ 
finanzjarju akbar, ipprovdut minn għotjiet, 
possibbilment flimkien ma’ strumenti 
finanzjarji. Żoni bħal dawn se jinkludu 
reġjuni remoti u reġjuni b’popolazzjoni 
żgħira fejn l-ispejjeż tal-investiment ikunu 
jew għoljin ħafna jew fejn l-introjtu jkun 
baxx. L-appoġġ mill-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa f’dawn iż-żoni għandu l-
probabbiltà li jikkumplimenta l-fondi ta’ 
koeżjoni disponibbli jew għall-iżvilupp 
rurali u appoġġ pubbliku dirett ieħor.

għandhom aċċess. Żoni bħal dawn se 
jinkludu reġjuni remoti u reġjuni 
b’popolazzjoni żgħira fejn l-ispejjeż tal-
investiment ikunu jew għoljin ħafna jew 
fejn l-introjtu jkun baxx. Il-każ ta’ 
negozju għall-investiment ma jkunx 
probabbli li jkun vijabbli u l-miri Ewropej 
ikunu improbabbli li jintlaħqu sal-2020.  L-
investiment f’dawn iż-żoni jeħtieġ appoġġ 
finanzjarju akbar, ipprovdut minn għotjiet
mill-fondi ta’ koeżjoni jew għall-iżvilupp 
rurali, flimkien ma’ strumenti finanzjarji 
skont il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 

Or. en

Emenda 213
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni rurali u b’densità baxxa tipikament 
jinqdew b’konnessjonijiet b’veloċitajiet 
baxxi u f’ċerti każijiet anqas biss 
għandhom aċċess. Il-każ ta’ negozju għall-
investiment ma jkunx probabbli li jkun 
vijabbli u l-miri Ewropej ikunu 
improbabbli li jintlaħqu sal-2020. L-
investiment f’dawn iż-żoni jeħtieġ appoġġ 
finanzjarju akbar, ipprovdut minn għotjiet, 
possibbilment flimkien ma’ strumenti 
finanzjarji. Żoni bħal dawn se jinkludu 
reġjuni remoti u reġjuni b’popolazzjoni 
żgħira fejn l-ispejjeż tal-investiment ikunu 
jew għoljin ħafna jew fejn l-introjtu jkun 
baxx. L-appoġġ mill-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa f’dawn iż-żoni għandu l-
probabbiltà li jikkumplimenta l-fondi ta’ 
koeżjoni disponibbli jew għall-iżvilupp 

Żoni rurali u żoni b’densità baxxa u 
reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali 
jew demografiċi gravi u permanenti bħall-
aktar reġjuni tat-tramuntana b’densità 
baxxa ħafna ta’ popolazzjoni u reġjuni 
gżira, transfruntiera u muntanjużi,
tipikament jinqdew b’konnessjonijiet 
b’veloċitajiet baxxi u f’ċerti każijiet anqas 
biss għandhom aċċess. Il-każ ta’ negozju 
għall-investiment ma jkunx probabbli li 
jkun vijabbli u l-miri Ewropej ikunu 
improbabbli li jintlaħqu sal-2020. L-
investiment f’dawn iż-żoni jeħtieġ appoġġ 
finanzjarju akbar, ipprovdut minn għotjiet, 
possibbilment flimkien ma’ strumenti 
finanzjarji. Żoni bħal dawn se jinkludu 
reġjuni remoti u reġjuni b’popolazzjoni 
żgħira fejn l-ispejjeż tal-investiment ikunu 
jew għoljin ħafna jew fejn l-introjtu jkun 
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rurali u appoġġ pubbliku dirett ieħor. baxx. L-appoġġ mill-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa f’dawn iż-żoni għandu l-
probabbiltà li jikkumplimenta l-fondi ta’ 
koeżjoni disponibbli jew għall-iżvilupp 
rurali u appoġġ pubbliku dirett ieħor.

Or. fr

Emenda 214
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni rurali u b’densità baxxa tipikament 
jinqdew b’konnessjonijiet b’veloċitajiet 
baxxi u f’ċerti każijiet anqas biss 
għandhom aċċess. Il-każ ta’ negozju għall-
investiment ma jkunx probabbli li jkun 
vijabbli u l-miri Ewropej ikunu 
improbabbli li jintlaħqu sal-2020. L-
investiment f’dawn iż-żoni jeħtieġ appoġġ 
finanzjarju akbar, ipprovdut minn għotjiet, 
possibbilment flimkien ma’ strumenti 
finanzjarji. Żoni bħal dawn se jinkludu 
reġjuni remoti u reġjuni b’popolazzjoni 
żgħira fejn l-ispejjeż tal-investiment ikunu 
jew għoljin ħafna jew fejn l-introjtu jkun 
baxx. L-appoġġ mill-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa f’dawn iż-żoni għandu l-
probabbiltà li jikkumplimenta l-fondi ta’ 
koeżjoni disponibbli jew għall-iżvilupp 
rurali u appoġġ pubbliku dirett ieħor.

Żoni rurali u b’densità baxxa tipikament 
jinqdew b’konnessjonijiet b’veloċitajiet 
baxxi u f’ċerti każijiet anqas biss 
għandhom aċċess. Il-każ ta’ negozju għall-
investiment ma jkunx probabbli li jkun 
vijabbli u l-miri Ewropej ikunu 
improbabbli li jintlaħqu sal-2020. L-
investiment f’dawn iż-żoni jeħtieġ appoġġ 
finanzjarju akbar, ipprovdut minn għotjiet, 
possibbilment flimkien ma’ strumenti 
finanzjarji. Żoni bħal dawn se jinkludu 
reġjuni rurali, remoti u reġjuni 
b’popolazzjoni żgħira fejn l-ispejjeż tal-
investiment ikunu jew għoljin ħafna jew 
fejn l-introjtu jkun baxx. L-appoġġ mill-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa f’dawn iż-
żoni għandu l-probabbiltà li 
jikkumplimenta l-fondi ta’ koeżjoni 
disponibbli jew għall-iżvilupp rurali u 
appoġġ pubbliku dirett ieħor.

Or. ro

Emenda 215
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni rurali u b’densità baxxa tipikament 
jinqdew b’konnessjonijiet b’veloċitajiet 
baxxi u f’ċerti każijiet anqas biss 
għandhom aċċess. Il-każ ta’ negozju għall-
investiment ma jkunx probabbli li jkun 
vijabbli u l-miri Ewropej ikunu 
improbabbli li jintlaħqu sal-2020. L-
investiment f’dawn iż-żoni jeħtieġ appoġġ 
finanzjarju akbar, ipprovdut minn għotjiet, 
possibbilment flimkien ma’ strumenti 
finanzjarji. Żoni bħal dawn se jinkludu 
reġjuni remoti u reġjuni b’popolazzjoni 
żgħira fejn l-ispejjeż tal-investiment ikunu 
jew għoljin ħafna jew fejn l-introjtu jkun 
baxx. L-appoġġ mill-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa f’dawn iż-żoni għandu l-
probabbiltà li jikkumplimenta l-fondi ta’ 
koeżjoni disponibbli jew għall-iżvilupp 
rurali u appoġġ pubbliku dirett ieħor.

Żoni rurali u b’densità baxxa, speċjalment 
gżejjer u żoni muntanjużi, tipikament 
jinqdew b’konnessjonijiet b’veloċitajiet 
baxxi u f’ċerti każijiet anqas biss 
għandhom aċċess. Il-każ ta’ negozju għall-
investiment ma jkunx probabbli li jkun 
vijabbli u l-miri Ewropej ikunu 
improbabbli li jintlaħqu sal-2020. L-
investiment f’dawn iż-żoni jeħtieġ appoġġ 
finanzjarju akbar, ipprovdut minn għotjiet, 
possibbilment flimkien ma’ strumenti 
finanzjarji. Żoni bħal dawn se jinkludu 
reġjuni remoti u reġjuni b’popolazzjoni 
żgħira fejn l-ispejjeż tal-investiment ikunu 
jew għoljin ħafna jew fejn l-introjtu jkun 
baxx. L-appoġġ mill-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa f’dawn iż-żoni għandu l-
probabbiltà li jikkumplimenta l-fondi ta’ 
koeżjoni disponibbli jew għall-iżvilupp 
rurali u appoġġ pubbliku dirett ieħor.

Or. en

Emenda 216
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni. Madankollu, 
minħabba din is-sitwazzjoni relattivament 
sodisfaċenti, l-inċentivi tas-suq biex isir 
investiment f’netwerks b’veloċitajiet ferm 
għoljin bħall-fibra għad-dar huma 
limitati. Għaldaqstant, l-appoġġ 

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni.
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finanzjarju jista’ jkun previst ukoll għal 
investimenti f’żoni urbani 
b’popolazzjonijiet b’densita’ għolja li ma 
jattirawx biżżejjed investiment minkejja l-
benefiċċji soċjali li jkun jiġġenera, 
sakemm dan ikun f’konformità sħiħa 
mal-Artikoli 101, 102 u 106 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll, jekk rilevanti, mal-
Linji Gwida Komunitarji għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat f’rabta mal-introduzzjoni rapida 
tan-netwerks tal-broadband.

Or. fr

Emenda 217
András Gyürk

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni. Madankollu, 
minħabba din is-sitwazzjoni relattivament 
sodisfaċenti, l-inċentivi tas-suq biex isir 
investiment f’netwerks b’veloċitajiet ferm 
għoljin bħall-fibra għad-dar huma 
limitati. Għaldaqstant, l-appoġġ finanzjarju 
jista’ jkun previst ukoll għal investimenti 
f’żoni urbani b’popolazzjonijiet b’densita’ 
għolja li ma jattirawx biżżejjed investiment 
minkejja l-benefiċċji soċjali li jkun 
jiġġenera, sakemm dan ikun f’konformità 
sħiħa mal-Artikoli 101, 102 u 106 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll, jekk rilevanti, mal-
Linji Gwida Komunitarji għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni.
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mill-Istat f’rabta mal-introduzzjoni rapida 
tan-netwerks tal-broadband.

Or. en

Emenda 218
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni. Madankollu, 
minħabba din is-sitwazzjoni relattivament 
sodisfaċenti, l-inċentivi tas-suq biex isir 
investiment f’netwerks b’veloċitajiet ferm 
għoljin bħall-fibra għad-dar huma limitati. 
Għaldaqstant, l-appoġġ finanzjarju jista’ 
jkun previst ukoll għal investimenti f’żoni 
urbani b’popolazzjonijiet b’densita’ għolja 
li ma jattirawx biżżejjed investiment 
minkejja l-benefiċċji soċjali li jkun 
jiġġenera, sakemm dan ikun f’konformità 
sħiħa mal-Artikoli 101, 102 u 106 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll, jekk rilevanti, mal-
Linji Gwida Komunitarji għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat f’rabta mal-introduzzjoni rapida 
tan-netwerks tal-broadband.

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni. Madankollu, 
minħabba din is-sitwazzjoni relattivament 
sodisfaċenti, l-inċentivi tas-suq biex isir 
investiment f’netwerks b’veloċitajiet ferm 
għoljin bħall-fibra għad-dar huma limitati. 
F'bosta każijiet qed jintużaw netwerks 
fibrottiċi metropolitani ta’ sieda pubblika 
li għadhom mhux utilizzati biżżejjed u 
inaċċessibbli għall-intrapriżi privati.
Għaldaqstant, l-appoġġ finanzjarju jista’ 
jkun previst ukoll għal investimenti f’żoni 
urbani b’popolazzjonijiet b’densita’ għolja 
li ma jattirawx biżżejjed investiment 
minkejja l-benefiċċji soċjali li jkun 
jiġġenera, sakemm dan ikun f’konformità 
sħiħa mal-Artikoli 101, 102 u 106 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll, jekk rilevanti, mal-
Linji Gwida Komunitarji għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat f’rabta mal-introduzzjoni rapida 
tan-netwerks tal-broadband.

Or. en
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Emenda 219
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni. Madankollu, 
minħabba din is-sitwazzjoni relattivament 
sodisfaċenti, l-inċentivi tas-suq biex isir 
investiment f’netwerks b’veloċitajiet ferm 
għoljin bħall-fibra għad-dar huma limitati. 
Għaldaqstant, l-appoġġ finanzjarju jista’ 
jkun previst ukoll għal investimenti f’żoni 
urbani b’popolazzjonijiet b’densita’ għolja 
li ma jattirawx biżżejjed investiment 
minkejja l-benefiċċji soċjali li jkun 
jiġġenera, sakemm dan ikun f’konformità 
sħiħa mal-Artikoli 101, 102 u 106 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll, jekk rilevanti, mal-
Linji Gwida Komunitarji għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat f’rabta mal-introduzzjoni rapida 
tan-netwerks tal-broadband.

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni. Madankollu, 
minħabba din is-sitwazzjoni relattivament 
sodisfaċenti, l-inċentivi tas-suq biex isir 
investiment f’netwerks b’veloċitajiet ferm 
għoljin bħall-fibra għad-dar huma limitati. 
Għaldaqstant, l-appoġġ finanzjarju jista’ 
jkun previst ukoll għal investimenti f’żoni 
urbani b’popolazzjonijiet b’densita’ għolja 
li ma jattirawx biżżejjed investiment 
minkejja l-benefiċċji soċjali li jkun 
jiġġenera, sakemm dan ikun f’konformità 
sħiħa mal-Artikoli 101, 102 u 106 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, ma għandux iwassal għal 
tagħwiġ tas-suq u għall-esklużjoni tal-
investiment privat, kif ukoll, jekk rilevanti, 
mal-Linji Gwida Komunitarji għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat f’rabta mal-introduzzjoni rapida 
tan-netwerks tal-broadband.

Or. en

Emenda 220
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
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reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni. Madankollu, 
minħabba din is-sitwazzjoni relattivament 
sodisfaċenti, l-inċentivi tas-suq biex isir 
investiment f’netwerks b’veloċitajiet ferm 
għoljin bħall-fibra għad-dar huma limitati. 
Għaldaqstant, l-appoġġ finanzjarju jista’ 
jkun previst ukoll għal investimenti f’żoni 
urbani b’popolazzjonijiet b’densita’ għolja 
li ma jattirawx biżżejjed investiment 
minkejja l-benefiċċji soċjali li jkun 
jiġġenera, sakemm dan ikun f’konformità 
sħiħa mal-Artikoli 101, 102 u 106 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll, jekk rilevanti, mal-
Linji Gwida Komunitarji għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat f’rabta mal-introduzzjoni rapida 
tan-netwerks tal-broadband.

reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni. Madankollu, 
minħabba din is-sitwazzjoni relattivament 
sodisfaċenti, l-inċentivi tas-suq biex isir 
investiment f’netwerks b’veloċitajiet ferm 
għoljin bħall-fibra għad-dar huma limitati. 
Għaldaqstant, l-użu ta’ strumenti 
finanzjarji jista’ jkun previst ukoll għal 
investimenti f’żoni urbani 
b’popolazzjonijiet b’densita’ għolja li ma 
jattirawx biżżejjed investiment minkejja l-
benefiċċji soċjali li jkun jiġġenera, sakemm 
dan ikun f’konformità sħiħa mal-
Artikoli 101, 102 u 106 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kif 
ukoll, jekk rilevanti, mal-Linji Gwida 
Komunitarji għall-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat f’rabta mal-
introduzzjoni rapida tan-netwerks tal-
broadband.

Or. en

Emenda 221
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni. Madankollu, 
minħabba din is-sitwazzjoni relattivament
sodisfaċenti, l-inċentivi tas-suq biex isir 
investiment f’netwerks b’veloċitajiet ferm 
għoljin bħall-fibra għad-dar huma limitati. 

Żoni b’densità għolja/urbani – għajr għal xi 
reġjuni ta’ introjtu baxx – tipikament 
għandhom aċċess tajjeb għal 
konnessjonijiet b’veloċità medja sa għolja, 
u spiss huma pprovduti b’offerti 
kompetittivi tal-operaturi tal-kejbil u tat-
telekomunikazzjoni. Madankollu, 
minħabba din is-sitwazzjoni relattivament 
sodisfaċenti, l-inċentivi tas-suq biex isir 
investiment f’netwerks b’veloċitajiet ferm 
għoljin bħall-fibra għad-dar huma limitati. 
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Għaldaqstant, l-appoġġ finanzjarju jista’ 
jkun previst ukoll għal investimenti f’żoni 
urbani b’popolazzjonijiet b’densita’ għolja 
li ma jattirawx biżżejjed investiment 
minkejja l-benefiċċji soċjali li jkun 
jiġġenera, sakemm dan ikun f’konformità 
sħiħa mal-Artikoli 101, 102 u 106 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll, jekk rilevanti, mal-
Linji Gwida Komunitarji għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat f’rabta mal-introduzzjoni rapida 
tan-netwerks tal-broadband.

Għaldaqstant, l-appoġġ finanzjarju jista’ 
jkun previst ukoll għal investimenti f’żoni 
urbani b’popolazzjonijiet b’densita’ għolja 
li ma jattirawx biżżejjed investiment 
minkejja l-benefiċċji soċjali li jkun 
jiġġenera, sakemm dan ikun f’konformità 
sħiħa mal-Artikoli 101, 102 u 106 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll, jekk rilevanti, mal-
Linji Gwida Komunitarji għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat f’rabta mal-introduzzjoni rapida 
tan-netwerks miftuħin tal-broadband.

Or. fr

Emenda 222
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-reġjuni anqas żviluppati, l-appoġġ 
għall-użu tan-netwerks tal-broadband 
għandu primarjament ikun ipprovdut 
permezz tal-istrumenti tal-Fondi Strutturali 
u ta’ Koeżjoni. Għotjiet u / jew strumenti 
finanzjarji mill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa jistgħu jikkumplimentaw appoġġ 
bħal dan fejn ikun neċessarju biex 
jinkisbu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament.
Il-kisba ta’ sinerġiji bejn l-azzjonijiet tas-
CEF f’dawk ir-reġjuni u l-appoġġ mill-
Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni jista’ jiġi 
rinfurzat bl-użu ta' mekkaniżmu adattat li 
jixraq.

Fir-reġjuni anqas żviluppati, l-appoġġ 
għall-użu tan-netwerks tal-broadband 
għandu primarjament ikun ipprovdut 
permezz tal-istrumenti tal-Fondi Strutturali 
u ta’ Koeżjoni. Għandhom jiġu 
kkumplimentati bi strumenti finanzjarji 
mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa bl-użu 
ta’ mekkaniżmu adattat li jixraq.

Or. en

Emenda 223
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-reġjuni anqas żviluppati, l-appoġġ 
għall-użu tan-netwerks tal-broadband 
għandu primarjament ikun ipprovdut 
permezz tal-istrumenti tal-Fondi Strutturali 
u ta’ Koeżjoni. Għotjiet u / jew strumenti 
finanzjarji mill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa jistgħu jikkumplimentaw appoġġ 
bħal dan fejn ikun neċessarju biex jinkisbu 
l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament. Il-kisba 
ta’ sinerġiji bejn l-azzjonijiet tas-CEF 
f’dawk ir-reġjuni u l-appoġġ mill-Fondi 
Strutturali u ta’ Koeżjoni jista’ jiġi 
rinfurzat bl-użu ta' mekkaniżmu adattat li 
jixraq.

Fir-reġjuni anqas żviluppati, l-appoġġ 
għall-użu tan-netwerks tal-broadband 
għandu primarjament ikun ipprovdut 
permezz ta’ riżorsi proprji adegwati, jew, 
jekk dan ma jkunx possibbli, tal-istrumenti 
tal-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni. 
Għotjiet u / jew strumenti finanzjarji mill-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa jistgħu 
jikkumplimentaw appoġġ bħal dan fejn 
ikun neċessarju biex jinkisbu l-għanijiet ta’ 
dan ir-Regolament. Il-kisba ta’ sinerġiji 
bejn l-azzjonijiet tas-CEF f’dawk ir-reġjuni 
u l-appoġġ mill-Fondi Strutturali u ta’ 
Koeżjoni jista’ jiġi rinfurzat bl-użu ta' 
mekkaniżmu adattat li jixraq.

Or. fr

Emenda 224
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-reġjuni anqas żviluppati, l-appoġġ 
għall-użu tan-netwerks tal-broadband 
għandu primarjament ikun ipprovdut 
permezz tal-istrumenti tal-Fondi Strutturali 
u ta’ Koeżjoni. Għotjiet u / jew strumenti 
finanzjarji mill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa jistgħu jikkumplimentaw appoġġ 
bħal dan fejn ikun neċessarju biex jinkisbu 
l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament. Il-kisba 
ta’ sinerġiji bejn l-azzjonijiet tas-CEF 
f’dawk ir-reġjuni u l-appoġġ mill-Fondi 
Strutturali u ta’ Koeżjoni jista’ jiġi 
rinfurzat bl-użu ta' mekkaniżmu adattat li 
jixraq.

Fir-reġjuni anqas żviluppati, l-appoġġ 
għall-użu tan-netwerks tal-broadband 
għandu primarjament ikun ipprovdut 
permezz tal-istrumenti tal-Fondi Strutturali 
u ta’ Koeżjoni. Għotjiet u / jew strumenti 
finanzjarji mill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa jistgħu jikkumplimentaw appoġġ 
bħal dan fejn ikun neċessarju biex jinkisbu 
l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament. Il-kisba 
ta’ sinerġiji bejn l-azzjonijiet tas-CEF 
f’dawk ir-reġjuni u l-appoġġ mill-Fondi 
Strutturali u ta’ Koeżjoni jista’ jiġi 
rinfurzat bl-użu ta' mekkaniżmu adattat li 
jixraq u l-prevenzjoni ta’ kwalunkwe 
duplikazzjoni jew sorveljanza.
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Or. en

Emenda 225
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-klassifikazzjoni tar-reġjuni għall-
kategoriji ta’ hawn fuq hija pprovduta 
b’mod indikattiv fil-mappa hawn taħt.

Il-klassifikazzjoni tar-reġjuni għall-
kategoriji ta’ hawn fuq hija pprovduta 
b’mod indikattiv fil-mappa hawn taħt.
Għandu jkun innotat li r-reġjuni jista’ 
jkollhom żoni b’diverġenzi kbar fid-daqs 
tal-popolazzjoni.

Or. fr

Emenda 226
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġett 
ta’ interess komuni fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband għandu jikkostitwixxi 
portafoll bilanċjat li jinkludi azzjonijiet li 
jikkontribwixxu kemm għal miri tal-
Aġenda Diġitali ta’ 30Mbps kif ukoll ta’ 
100Mbps, u jkopru b’mod partikolari żoni 
suburbani u rurali, kif ukoll żoni madwar l-
Unjoni Ewropea.

Azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġett 
ta’ interess komuni fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband għandu jkopri b’mod 
partikolari żoni suburbani u rurali, kif ukoll 
żoni madwar l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 227
Gunnar Hökmark
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Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġett 
ta’ interess komuni fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband għandu jikkostitwixxi 
portafoll bilanċjat li jinkludi azzjonijiet li 
jikkontribwixxu kemm għal miri tal-
Aġenda Diġitali ta’ 30Mbps kif ukoll ta’ 
100Mbps, u jkopru b’mod partikolari żoni 
suburbani u rurali, kif ukoll żoni madwar l-
Unjoni Ewropea.

Azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġett 
ta’ interess komuni fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband għandu jikkostitwixxi 
portafoll bilanċjat li jinkludi azzjonijiet li 
jikkontribwixxu kemm għal miri tal-
Aġenda Diġitali ta’ 100 Mbps kif ukoll ta’ 
1Gbps, u jkopru b’mod partikolari żoni 
suburbani, ruraliu urbani, kif ukoll żoni 
madwar l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 228
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness 1 – sezzjoni 2 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġett 
ta’ interess komuni fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband, irrispettivament mit-
teknoloġija użata, għandhom:

Azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġett 
ta’ interess komuni fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband għandhom:

Or. en

Emenda 229
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps; jew

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu veloċitajiet ta’ 
100Mbps jew aktar, għad-djar kollha tal-
UE, u jekk dan mhux possibbli, l-ogħla 
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veloċità li tista’ tintlaħaq.

Or. en

Emenda 230
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps; jew

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps, jew saħansitra miri 
nazzjonali jew reġjonali aktar ambizzjużi;

Or. en

Emenda 231
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps; jew

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira ta’ 
kopertura universali ta’ 100Mbps; jew

Or. en

Emenda 232
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps; jew

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps,  jew aktar;

Or. en

Emenda 233
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps; jew

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu, minn tal-inqas,
il-mira tal-Aġenda Diġitali 2020 ta’ 
kopertura universali ta’ 30Mbps; jew

Or. en

Emenda 234
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps; jew

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks 
miftuħa tal-broadband li kapaċi jilħqu l-
mira tal-Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps; jew

Or. fr

Emenda 235
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps; jew

(a) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 ta’ kopertura 
universali ta’ 30Mbps; u

Or. fr

Emenda 236
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks 
tal-broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 u li jkollhom mill-
anqas 50 % tad-djar abbonati għal 
veloċitajiet ’il fuq minn 100Mbps;

imħassar

Or. en

Emenda 237
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 u li jkollhom mill-
anqas 50 % tad-djar abbonati għal 
veloċitajiet ’il fuq minn 100Mbps;

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020, jew saħansitra miri 
nazzjonali u reġjonali aktar ambizzjużi, u 
li jkollhom mill-anqas 50 % tad-djar 
abbonati għal veloċitajiet ’il fuq minn 
100Mbps;
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Or. en

Emenda 238
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 u li jkollhom mill-
anqas 50 % tad-djar abbonati għal 
veloċitajiet ’il fuq minn 100Mbps;

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira 2020 u li 
jkollhom mill-anqas 50 % tad-djar abbonati 
għal veloċitajiet ’il fuq minn 1Gbps;

Or. en

Emenda 239
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 u li jkollhom mill-
anqas 50 % tad-djar abbonati għal 
veloċitajiet ’il fuq minn 100Mbps;

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 u li jkollhom mill-
anqas 75 % tad-djar abbonati għal 
veloċitajiet ’il fuq minn 100Mbps;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istipular ta’ obbjettivi ta’ opportunitajiet indaqs għandu jagħti fiduċja liċ-ċittadini fil-
kontinent Ewropew.

Emenda 240
Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 u li jkollhom mill-
anqas 50 % tad-djar abbonati għal 
veloċitajiet ’il fuq minn 100Mbps;

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks 
miftuħa u super veloċi tal-broadband li 
kapaċi jilħqu l-mira tal-Aġenda 
Diġitali 2020 u li jkollhom mill-anqas 
50 % tad-djar abbonati għal veloċitajiet ’il 
fuq minn 100Mbps;

Or. fr

Emenda 241
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu l-mira tal-
Aġenda Diġitali 2020 u li jkollhom mill-
anqas 50 % tad-djar abbonati għal 
veloċitajiet ’il fuq minn 100Mbps;

(b) Jappoġġaw investimenti f’netwerks tal-
broadband li kapaċi jilħqu tal-inqas il-mira 
tal-Aġenda Diġitali 2020 u li jkollhom 
mill-anqas 50 % tad-djar abbonati għal 
veloċitajiet ta’ 100Mbps;

Or. en

Emenda 242
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jikkonformaw mal-liġi applikabbli, 
b’mod partikolari mal-liġi tal-
kompetizzjoni

(c) Jikkonformaw mal-liġi applikabbli, 
b’mod partikolari mal-liġi tal-
kompetizzjoni Dawk in-netwerks mituħin 
għall-kompetizzjoni biss (permezz ta’ 
mandat ta’ aċċess minn parti terza) 
għandhom ikunu eliġibbli għall-
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finanzjament pubbliku stipulat f’dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 243
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jikkonformaw mal-liġi applikabbli, 
b’mod partikolari mal-liġi tal-
kompetizzjoni

(c) Jikkonformaw mal-liġi applikabbli, 
b’mod partikolari mal-liġi tal-
kompetizzjoni u mal-obbligu li jkun 
żgurat aċċess kif definit fl-Artikolu 3a.

Or. en

Emenda 244
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 9 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jappoġġjaw in-natura miftuħa tal-
Internet billi jiżguraw li jkun ipprjobit l-
imblukkar ta’ servizzi legali fuq in-
netwerks tat-telekomunikazzjonijiet 
iffinanzjati permezz ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jippermettu 
ġestjoni raġunata tat-traffiku fi żminijiet 
ta’ konġestjoni tan-netwerks f’sigħat 
quċċata, b’rispett għar-rekwiżiti minimi 
ta’ Kwalità tas-Servizz stipulati fl-Artikolu 
23(3) tad-Direttiva 2002/22/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 
Marzu 2002 dwar is-servizz universali u 
d-drittijiet tal-utenti relatati man-netwerks 
u s-servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi (id-Direttiva għas-Servizz 
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Universali).

Or. en

Emenda 245
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 10 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

u b’mod partikolari, għandhom jikkonsistu 
f’waħda jew aktar mill-azzjonijiet li ġejjin:

u b’mod partikolari, għandhom jikkonsistu 
mill-azzjonijiet imsemmija hawn isfel, 
maħluqa skont l-ordni ta' prijorità li ġej:

Or. en

Emenda 246
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-użu ta’ infrastruttura fiżika passiva
jew l-użu ta’ infrastruttura fiżika passiva 
u attiva kombinati u elementi anċillari 
għall-infrastruttura, flimkien mas-servizzi 
neċessarji għall-operat ta’ tali 
infrastruttura;

(a) L-użu ta’ infrastruttura fiżika passiva;

Or. en

Emenda 247
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 10 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta’ infrastruttura fiżika passiva u 
attiva u elementi anċillari għall-
infrastruttura, flimkien mas-servizzi 
neċessarji għall-operat ta’ tali 
infrastruttura;

Or. en

Emenda 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 10 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Assistenza fit-tħejjija tal-proġetti ta' 
interess komuni bil-għan li jinkiseb 
finanzjament skont ir-Regolament (UE) 
Nru xxxx/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa jew dwar is-swieq 
finanzjarji;

Or. en

Emenda 249
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tan-netwerks tal-broadband biex jiġu 
konnessi l-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma u dawk periferiċi mar-
reġjuni ċentrali tal-Unjoni, inkluż fejn ikun 
neċessarju l-kejbils f'qiegħ il-baħar, se jiġu 
appoġġati fejn huwa essenzjali li jkun 
żgurat aċċess minn komunitajiet iżolati 

L-użu tan-netwerks tal-broadband biex jiġu 
konnessi reġjuni rurali, imbiegħda, il-
gżejjer, ir-reġjuni mingħajr kosta tal-ilma u 
dawk periferiċi mar-reġjuni ċentrali tal-
Unjoni, inkluż fejn ikun neċessarju l-
kejbils f'qiegħ il-baħar, se jiġu appoġġati 
fejn huwa essenzjali li jkun żgurat aċċess 
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għal broadband ta' 30Mbps u aktar. Dan l-
appoġġ għandu jikkumplimenta fondi oħra, 
tal-UE jew nazzjonali, disponibbli għal dan 
l-iskop.

minn komunitajiet iżolati għal broadband 
ta' 30Mbps u aktar. Dan l-appoġġ għandu 
jikkumplimenta fondi oħra, tal-UE jew 
nazzjonali, disponibbli għal dan l-iskop.

Or. ro

Emenda 250
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tan-netwerks tal-broadband biex jiġu 
konnessi l-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma u dawk periferiċi mar-
reġjuni ċentrali tal-Unjoni, inkluż fejn ikun 
neċessarju l-kejbils f'qiegħ il-baħar, se jiġu 
appoġġati fejn huwa essenzjali li jkun 
żgurat aċċess minn komunitajiet iżolati 
għal broadband ta' 30Mbps u aktar. Dan l-
appoġġ għandu jikkumplimenta fondi oħra, 
tal-UE jew nazzjonali, disponibbli għal dan 
l-iskop.

L-użu tan-netwerks tal-broadband biex jiġu 
konnessi l-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma u dawk periferiċi mar-
reġjuni ċentrali tal-Unjoni, inkluż fejn ikun 
neċessarju l-kejbils f'qiegħ il-baħar, se jiġu 
appoġġati fejn huwa essenzjali li jkun 
żgurat aċċess minn komunitajiet iżolati 
għal broadband ta' 100Mbps u aktar. Dan l-
appoġġ għandu jikkumplimenta fondi oħra, 
tal-UE jew nazzjonali, disponibbli għal dan 
l-iskop.

Or. en

Emenda 251
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 13 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-benefiċjarji ta’ appoġġ mill-UE għall-
proġett ta’ interess komuni fil-qasam tal-
broadband jinkludu, iżda mhumiex limitati 
għal:

Il-benefiċjarji ta’ appoġġ mill-UE għall-
proġett ta’ interess komuni fil-qasam tal-
broadband jistgħu jkunu kwalunkwe 
entità pubblika fl-Unjoni jew kwalunkwe 
entità privata li hi bbażata u li tħallas it-
taxxi fl-Unjoni. Dawn il-benefiċjarji 
jistgħu ikunu, fost l-oħrajn:
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Or. en

Emenda 252
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 13 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Operaturi tat-telekomunikazzjoni 
(stabbiliti, kemm jekk jinvestu direttament 
jew permezz ta’ sussidjarju jew 
parteċipant ġdid) li jvaraw investimenti 
f’netwerks tal-broadband veloċi u 
ultraveloċi.

(a) Operaturi tat-telekomunikazzjoni

Or. en

Emenda 253
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 13 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Operaturi tat-telekomunikazzjoni 
(stabbiliti, kemm jekk jinvestu direttament 
jew permezz ta’ sussidjarju jew parteċipant 
ġdid) li jvaraw investimenti f’netwerks tal-
broadband veloċi u ultraveloċi.

(a) Operaturi tat-telekomunikazzjoni 
(stabbiliti, kemm jekk jinvestu direttament 
jew permezz ta’ sussidjarju jew parteċipant 
ġdid) li jvaraw investimenti f’netwerks tal-
broadband veloċi u ultraveloċi u l-
garanzija ta' kondizzjonijiet ta' 
aċċessibilità għall-operaturi l-oħra, 
b'konformità mad-Direttiva 2002/21/KE.

Or. fr

Emenda 254
Gunnar Hökmark
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Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 13 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Operaturi tat-telekomunikazzjoni 
(stabbiliti, kemm jekk jinvestu direttament 
jew permezz ta’ sussidjarju jew parteċipant 
ġdid) li jvaraw investimenti f’netwerks tal-
broadband veloċi u ultraveloċi.

(a) Operaturi tat-telekomunikazzjoni u 
operaturi tan-netwerk fibrottiku 
(stabbiliti, kemm jekk jinvestu direttament 
jew permezz ta’ sussidjarju jew parteċipant 
ġdid) li jvaraw investimenti f’netwerks tal-
broadband veloċi u ultraveloċi.

Or. en

Emenda 255
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 13 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Kumpaniji tal-utilitajiet (eż. l-ilma, id-
drenaġġ, l-enerġija, it-trasport), li huma 
mistennija li jinvestu f’netwerks passivi 
tal-broadband, waħedhom jew fi sħubija 
mal-operaturi.

(b) Kumpaniji tal-utilitajiet (eż. l-ilma, id-
drenaġġ, l-enerġija, it-trasport)

Or. en

Emenda 256
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 13 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Kumpaniji tal-utilitajiet (eż. l-ilma, id-
drenaġġ, l-enerġija, it-trasport), li huma 
mistennija li jinvestu f’netwerks passivi 
tal-broadband, waħedhom jew fi sħubija 
mal-operaturi.

(b) Kumpaniji tal-utilitajiet (eż. netwerks 
urbani u muniċipali, l-ilma, id-drenaġġ, l-
enerġija, it-trasport), li huma mistennija li 
jinvestu f’netwerks passivi tal-broadband, 
waħedhom jew fi sħubija mal-operaturi.
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Or. en

Emenda 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 13 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell 
reġjonali, inklużi l-muniċipalitajiet, li 
jistgħu jistabbilixxu konċessjonijiet għall-
infrastrutturi tal-broadband. Dawk li 
jipprovdu t-tagħmir jistgħu jkunu 
interessati f’arranġament bħal dan, 
permezz tal-ħolqien ta’ kumpanija bi skop 
speċjali.

(c) Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell 
reġjonali u lokali, inklużi l-
muniċipalitajiet, li jistgħu jistabbilixxu 
konċessjonijiet għall-infrastrutturi tal-
broadband. Dawk li jipprovdu t-tagħmir 
jistgħu jkunu interessati f’arranġament bħal 
dan, permezz tal-ħolqien ta’ kumpanija bi 
skop speċjali.

Or. en

Emenda 258
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 13 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell 
reġjonali, inklużi l-muniċipalitajiet, li 
jistgħu jistabbilixxu konċessjonijiet għall-
infrastrutturi tal-broadband. Dawk li 
jipprovdu t-tagħmir jistgħu jkunu 
interessati f’arranġament bħal dan, 
permezz tal-ħolqien ta’ kumpanija bi skop 
speċjali.

(c) Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell 
lokali u reġjonali, inklużi l-
muniċipalitajiet, li jistgħu jistabbilixxu 
konċessjonijiet għall-infrastrutturi tal-
broadband. Dawk li jipprovdu t-tagħmir 
jistgħu jkunu interessati f’arranġament bħal 
dan, permezz tal-ħolqien ta’ kumpanija bi 
skop speċjali. 

Or. ro

Emenda 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 13 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Sħubiji bejn diversi operaturi attivi fis-
swieq bil-fili u mingħajr fili sabiex tinbena 
ġenerazzjoni ġdida ta’ infrastrutturi.

(d) Sħubiji bejn diversi operaturi attivi fis-
swieq bil-fili u mingħajr fili sabiex tinbena 
ġenerazzjoni ġdida ta’ infrastrutturi, kif 
ukoll dawk bejn operaturi u kumpaniji 
stabbiliti f'reġjuni rural, gżejjer, reġjuni 
mingħajr kosta u dawk periferiċi.

Or. en

Emenda 260
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 13 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Sħubiji bejn diversi operaturi attivi fis-
swieq bil-fili u mingħajr fili sabiex tinbena 
ġenerazzjoni ġdida ta’ infrastrutturi.

(d) Sħubiji bejn diversi operaturi (privati 
kif ukoll pubbliċi) attivi fis-swieq bil-fili u 
mingħajr fili sabiex tinbena ġenerazzjoni 
ġdida ta’ infrastrutturi.

Or. en

Emenda 261
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 13 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Sħubiji bejn diversi operaturi attivi fis-
swieq bil-fili u mingħajr fili sabiex tinbena 
ġenerazzjoni ġdida ta’ infrastrutturi.

(d) Sħubiji bejn diversi operaturi attivi fis-
swieq bil-fili u mingħajr fili sabiex tinbena 
ġenerazzjoni ġdida ta’ infrastrutturi u t-
tħaddim ta' dawk eżistenti.

Or. en
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Emenda 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-bini tal-portafoll, għandhom jiġu 
kkunsidrati wkoll il-ħtiġijiet ta’ 
investiment tal-Istati Membri f’termini 
tal-għadd ta’ djar li għandhom jiġu 
konnessi bl-appoġġ tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa.

Fil-bini tal-portafoll, għandha tiġi 
kkunsidrata d-domanda prevista ta' 
aċċess għall-broadband u l-benefiċċji lill-
ekonomija lokali ffaċilitati permezz tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

Or. en

Emenda 263
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-konnessjonijiet 
b’veloċità għolja mqabbda ma’ punti ta’ 
aċċess ta’ interess pubbliku, b'mod 
partikolari l-faċilitajiet pubbliċi, bħall-
iskejjel, l-isptarijiet, l-uffiċċji tal-gvern 
lokali u l-libreriji, għandhom ikunu 
appoġġati wkoll.

Barra minn hekk, il-konnessjonijiet 
b’veloċità għolja mqabbda ma’ punti ta’ 
aċċess ta’ interess pubbliku, b'mod 
partikolari l-faċilitajiet pubbliċi, bħall-
iskejjel u l-universitajiet, il-mużewijiet u 
s-siti ta' wirt kulturali, l-isptarijiet, il-
mezzi u ċ-ċentri ta' trasport pubbliku, l-
uffiċċji tal-gvern lokali u l-libreriji, u d-
disponibilità mifruxa ta' netwerks 
mingħajr fili b'xejn, għandhom ikunu 
appoġġati wkoll

Or. en

Emenda 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-konnessjonijiet
b’veloċità għolja mqabbda ma’ punti ta’ 
aċċess ta’ interess pubbliku, b'mod 
partikolari l-faċilitajiet pubbliċi, bħall-
iskejjel, l-isptarijiet, l-uffiċċji tal-gvern 
lokali u l-libreriji, għandhom ikunu 
appoġġati wkoll.

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
lil konnessjonijiet b’veloċità għolja 
mqabbda ma’ punti ta’ aċċess ta’ interess 
pubbliku, b'mod partikolari l-faċilitajiet 
pubbliċi, bħall-iskejjel, l-isptarijiet, l-
uffiċċji tal-gvern lokali u l-libreriji.

Or. en

Emenda 265
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-implimentazzjoni tal-infrastrutturi tas-
servizzi diġitali għandha tikkontribwixxi 
għar-realizzazzjoni tas-suq uniku diġitali 
billi tneħħi l-konġestjonijiet eżistenti 
f’termini ta’ użu tas-servizz. Din se 
jintlaħaq permezz tal-ħolqien u/jew it-titjib 
ta’ pjattaformi interoperabbli tal-
infrastruttura tas-servizz diġitali, 
akkumpanjati minn infrastrutturi essenzjali 
tas-servizz diġitali bażiċi. Għandha tkun 
ibbażata fuq approċċ f’żewġ livelli:

L-implimentazzjoni tal-infrastrutturi tas-
servizzi diġitali għandha tikkontribwixxi 
għar-realizzazzjoni tas-suq uniku diġitali 
billi tneħħi l-konġestjonijiet eżistenti 
f’termini ta’ użu tas-servizz. Din se 
jintlaħaq permezz tal-ħolqien u/jew it-titjib 
ta’ pjattaformi interoperabbli u 
kompatibbli b'mod intenzjonali tal-
infrastruttura tas-servizz diġitali, 
akkumpanjati minn infrastrutturi essenzjali 
tas-servizz diġitali bażiċi. Għandha tkun 
ibbażata fuq approċċ f’żewġ livelli:

Or. en

Emenda 266
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Infrastruttura bażi trans-Ewropea ta’ 
servizzi pubbliċi se tipprovdi konnettività 
ultraveloċi u bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi 
tal-UE f’oqsma bħall-amministrazzjoni 
pubblika, il-kultura, l-edukazzjoni u s-
saħħa. Din l-infrastruttura bażi se tappoġġa 
servizzi pubbliċi ta’ valur Ewropew 
permezz ta’ kwalità kkontrollata ta’ 
servizzi u aċċess sikur. Għalhekk se 
tiggarantixxi kontinwità diġitali ta’ 
provvediment ta’ servizzi pubbliċi għall-
benefiċċju akbar taċ-ċittadini, in-negozji u 
l-amministrazzjonijiet. Se tippermetti 
aggregazzjoni tad-domanda għall-
konnettività, tilħaq massa kritika u tnaqqas 
l-ispejjeż.

Infrastruttura bażi trans-Ewropea ta’ 
servizzi pubbliċi se tipprovdi konnettività 
ultraveloċi u bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi 
tal-UE f’oqsma bħall-amministrazzjoni 
pubblika, il-kultura, l-edukazzjoni, ir-
riċerka u s-saħħa. Din l-infrastruttura bażi 
se tappoġġa servizzi pubbliċi ta’ valur 
Ewropew permezz ta’ kwalità kkontrollata 
ta’ servizzi u aċċess sikur. Għalhekk se 
tiggarantixxi kontinwità diġitali ta’ 
provvediment ta’ servizzi pubbliċi għall-
benefiċċju akbar taċ-ċittadini, in-negozji u 
l-amministrazzjonijiet. Se tippermetti 
aggregazzjoni tad-domanda għall-
konnettività, tilħaq massa kritika u tnaqqas 
l-ispejjeż.

Or. en

Emenda 267
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastruttura se tkun ibbażata fuq il-bażi 
eżistenti tal-internet u fejn ikun meħtieġ se 
jiġu introdotti netwerks ġodda. Il-
konnessjonijiet se jsiru direttament jew 
permezz ta’ infrastrutturi ġestiti b’mod 
reġjonali jew nazzjonali. B’mod partikolari 
se tipprovdi konnettività għal servizzi 
trans-Ewropej oħrajn inter alia dawk 
imsemmija f’dan l-Anness. Din l-
infrastruttura se tiġi integrata b’mod sħiħ 
fl-internet bħala kapaċità ewlenija għas-
servizz pubbliku trans-Ewropew u se 
tappoġġa l-adozzjoni ta’ standards 
emerġenti (eż. protokolli tal-Internet bħall-
IPv6). Tista’ tiġi kkunsidrata infrastruttura 
sottostanti dedikata għall-konnessjoni tal-

L-infrastruttura se tkun ibbażata fuq il-bażi 
eżistenti tal-internet u fejn ikun meħtieġ se 
jiġu introdotti netwerks ġodda. Il-
konnessjonijiet se jsiru direttament jew 
permezz ta’ infrastrutturi ġestiti b’mod 
lokali, reġjonali jew nazzjonali. B’mod 
partikolari se tipprovdi konnettività għal 
servizzi trans-Ewropej oħrajn inter alia 
dawk imsemmija f’dan l-Anness. Din l-
infrastruttura se tiġi integrata b’mod sħiħ 
fl-internet bħala kapaċità ewlenija għas-
servizz pubbliku trans-Ewropew u se 
tappoġġa l-adozzjoni ta’ standards 
emerġenti (eż. protokolli tal-Internet bħall-
IPv6). Tista’ tiġi kkunsidrata infrastruttura 
sottostanti dedikata għall-konnessjoni tal-
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amministrazzjonijiet pubbliċi jekk din tkun 
meħtieġa għal raġunijiet ta’ sigurtà.

amministrazzjonijiet pubbliċi jekk din tkun 
meħtieġa għal raġunijiet ta’ sigurtà.

Or. ro

Emenda 268
Ioannis A. Tsoukalas 

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizz interoperabbli tal-'cloud 
computing' se jipprovdi l-funzjonalità ta’ 
infrastruttura bażi li fuqha jistgħu jiġu 
offruti ‘clouds’ għas-servizzi pubbliċi 
trans-Ewropej. Dan jinkludi servizzi trans-
Ewropej tat-tip ta’ netwerk bħal 
vidjokonferenza, ħażna virtwali u 
applikazzjonijiet ta’ sostenn li jużaw ħafna 
l-kompjuter, inklużi dawk relatati ma’ 
proġetti oħra ta’ interess komuni.

Is-servizz interoperabbli tal-'cloud 
computing' se jipprovdi l-funzjonalità ta’ 
infrastruttura bażi li fuqha jistgħu jiġu 
offruti ‘clouds’ għas-servizzi pubbliċi 
trans-Ewropej. Dan jinkludi servizzi trans-
Ewropej tat-tip ta’ netwerk bħal 
vidjokonferenza, ħażna virtwali, 
informatika virtwali u applikazzjonijiet ta’ 
sostenn li jużaw ħafna l-kompjuter, inklużi 
dawk relatati ma’ proġetti oħra ta’ interess 
komuni.

Or. en

Emenda 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Pjattaforma Ewropea ta' Aċċess għar-
Riżorsi Edukattivi
L-objettiv hu li jkunu sfruttati l-benefiċċji 
tal-ICT fil-qasam tal-edukazzjoni permezz 
ta' aċċess madwar l-Ewropa għall-
materjal edukattiv. Aċċess kost-effettiv 
għal u kwalità imtejba ta' materjal 
edukattiv permezz ta' evalwazzjoni bejn il-
pari għandha ssaħħaħ il-koeżjoni 
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Ewropea billi tippermetti kuntatti, 
kooperazzjoni u dibattiti bejn l-istudenti u 
d-dinja akkademika.  Għandha sservi ta' 
sies għall-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet edukattivi billi tiffaċilita l-
implimentazzjoni ta' programmi oħrajn 
tal-UE bħall-pjattaforma ta' serbizz 
"Erasmus għal Kulħadd". Is-servizz 
ewlieni għandu jkun magħmul minn 
pjattaforma multilingwi fejn l-
istituzzjonijiet edukattivi jitħallew jaqsmu 
materjal edukattiv permezz ta' liċenzja 
miftuħa. Il-pjattaforma għandha tospita 
kotba akkademiċi, artikoli u vidjos u 
għandha tippermetti informazzjoni, 
kooperazzjoni u diskussjonijiet mill-
utenti. Għanha tiffaċilita l-edukazzjoni 
mill-bogħod u l-kollaborazzjoni bejn l-
atturi edukattivi, inkluż permezz ta' 
applikazzjonijiet ta' tagħlim elettroniku. 
Għandha ukoll isservi ta' pjattaforma 
għat-tfittix u l-aċċess għal riżorsi tal-
librerija pubbliċi. Il-pjattaforma teħtieġ l-
iżvilupp, l-operat u l-ammistrazzjoni tad-
distribuzzjoni informatika, faċilitajiet ta' 
ħżin tad-dejta u softwer.  Servizzi ġeneriċi 
(a) Repożitorju tal-kontenut għall-
istituzzjonijiet edukattivi u għal kontenut 
iġġenerat mill-utent (b) Faċilitajiet li 
jippermettu l-interattività kollaborattiva 
tal-editjar ta' testi, kommunikazzjoni 
(inkluż konferenza bil-vidjo) bejn utenti 
awtentikati (c) Interoperabilità ta' għodod 
ta' riċerka tal-libreriji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'Ġunju 2012 id-dikjarazzjoni tal-Riżorsi Edukattivi miftuħa Dinjija tal-UNESCO talbet lill-
gvernijiet biex ifasslu politiki ta’ appoġġ għall-aċċess għal riżorsi edukattivi. F'dik l-
okkażjoni Harvard u l-MiT nedew il-proġett edX – pjattaforma teknoloġika b’sors miftuħ biex 
jipprovdu korsijiet online filwaqt li ċ-Ċina diġà żviluppat il-pjattaforma tagħha 
(www.core.org.cn), l-investiment fl-edukazzjoni online jippermetti lill-Unjoni Ewropea 
ssaħħaħ il-kompetittività u l-attrazzjoni globali tagħha fl-isfera akkademika.
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Emenda 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Identifikazzjoni u awtentikazzjoni 
elettronika interoperabbli madwar l-
Ewropa. Se jintuża sett ta’ servers ta’ 
awtentikazzjoni u protokolli konnessi u 
sikuri li jiżguraw l-interoperabbiltà tal-
varjetà ta’ sistemi ta’ awtentikazzjoni u 
identifikazzjoni u awtorizzazzjoni li jeżistu 
fl-Ewropa. Din il-pjattaforma se 
tippermetti liċ-ċittadini u lin-negozji 
jaċċessaw is-servizzi online meta dawn 
ikunu meħtieġa għal, pereżempju, l-istudju, 
ix-xogħol, l-ivvjaġġar, biex jieħdu l-kura 
tas-saħħa jew għan-negozjar f’pajjiż 
barrani. Se tikkostitwixxi s-saff ċentrali 
għal dawk is-servizzi diġitali kollha li 
għalihom huma meħtieġa l-identifikazzjoni 
u l-awtentikazzjoni elettroniċi: eż. l-
akkwist elettroniku, servizzi tas-saħħa 
online, rappurtar standardizzat tan-negozju, 
skambju elettroniku tal-informazzjoni 
legali, reġistrazzjoni trans-Ewropea ta’ 
kumpanija online, servizzi tal-Gvern 
elettroniku għan-negozji, inkluż 
komunikazzjoni bejn ir-reġistri tan-negozji 
relatati mal-fużjonijiet transkofinali u l-
fergħat barranin. Din il-pjattaforma tista’ 
tuża wkoll riżorsi u għodod tal-pjattaforma 
ċentrali multilingwi.

Identifikazzjoni u awtentikazzjoni 
elettronika interoperabbli madwar l-
Ewropa. Se jintuża sett ta’ servers ta’ 
awtentikazzjoni u protokolli konnessi u 
sikuri li jiżguraw l-interoperabbiltà tal-
varjetà ta’ sistemi ta’ awtentikazzjoni u 
identifikazzjoni u awtorizzazzjoni li jeżistu 
fl-Ewropa. Din il-pjattaforma se 
tippermetti liċ-ċittadini u lin-negozji 
jaċċessaw is-servizzi online meta dawn 
ikunu meħtieġa għal, pereżempju, l-istudju, 
ix-xogħol, l-ivvjaġġar, biex jieħdu l-kura 
tas-saħħa jew għan-negozjar f’pajjiż 
barrani. Din il-portabilità tad-dejta 
personali għandha tiġi akkompanjata 
mill-protezzjoni effikaċi ta' din it-tip ta' 
dejta. Il-pjattaforma se tikkostitwixxi s-
saff ċentrali għal dawk is-servizzi diġitali 
kollha li għalihom huma meħtieġa l-
identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni 
elettroniċi: eż. l-akkwist elettroniku, 
servizzi tas-saħħa online, rappurtar 
standardizzat tan-negozju, skambju 
elettroniku tal-informazzjoni legali, 
reġistrazzjoni trans-Ewropea ta’ kumpanija 
online, servizzi tal-Gvern elettroniku għan-
negozji, inkluż komunikazzjoni bejn ir-
reġistri tan-negozji relatati mal-fużjonijiet 
transkofinali u l-fergħat barranin. Din il-
pjattaforma tista’ tuża wkoll riżorsi u 
għodod tal-pjattaforma ċentrali 
multilingwi.

Or. fr

Emenda 271
Silvia-Adriana Țicău,
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Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jintuża sett ta’ servers ta’ 
awtentikazzjoni u protokolli konnessi u 
sikuri li jiżguraw l-interoperabbiltà tal-
varjetà ta’ sistemi ta’ awtentikazzjoni u 
identifikazzjoni u awtorizzazzjoni li jeżistu 
fl-Ewropa. Din il-pjattaforma se 
tippermetti liċ-ċittadini u lin-negozji 
jaċċessaw is-servizzi online meta dawn 
ikunu meħtieġa għal, pereżempju, l-istudju, 
ix-xogħol, l-ivvjaġġar, biex jieħdu l-kura 
tas-saħħa jew għan-negozjar f’pajjiż 
barrani. Se tikkostitwixxi s-saff ċentrali 
għal dawk is-servizzi diġitali kollha li 
għalihom huma meħtieġa l-identifikazzjoni 
u l-awtentikazzjoni elettroniċi: eż. l-
akkwist elettroniku, servizzi tas-saħħa 
online, rappurtar standardizzat tan-negozju, 
skambju elettroniku tal-informazzjoni 
legali, reġistrazzjoni trans-Ewropea ta’ 
kumpanija online, servizzi tal-Gvern 
elettroniku għan-negozji, inkluż 
komunikazzjoni bejn ir-reġistri tan-negozji 
relatati mal-fużjonijiet transkofinali u l-
fergħat barranin. Din il-pjattaforma tista’ 
tuża wkoll riżorsi u għodod tal-pjattaforma 
ċentrali multilingwi.

Se jintuża sett ta’ servers ta’ 
awtentikazzjoni u protokolli konnessi u 
sikuri li jiżguraw l-interoperabbiltà tal-
varjetà ta’ sistemi ta’ awtentikazzjoni u 
identifikazzjoni u awtorizzazzjoni li jeżistu 
fl-Ewropa. Din il-pjattaforma se 
tippermetti liċ-ċittadini u lin-negozji 
jaċċessaw is-servizzi online meta dawn 
ikunu meħtieġa għal, pereżempju, l-istudju, 
ix-xogħol, l-ivvjaġġar, biex jieħdu l-kura 
tas-saħħa jew għan-negozjar f’pajjiż 
barrani. Se tikkostitwixxi s-saff ċentrali 
għal dawk is-servizzi diġitali kollha li 
għalihom huma meħtieġa l-identifikazzjoni 
u l-awtentikazzjoni elettroniċi: eż. l-
akkwist elettroniku, servizzi tas-saħħa 
online, rappurtar standardizzat tan-negozju, 
skambju elettroniku tal-informazzjoni 
legali, reġistrazzjoni trans-Ewropea ta’ 
kumpanija online, servizzi tal-Gvern 
elettroniku għall-individwi u n-negozji, 
inkluż komunikazzjoni bejn ir-reġistri tan-
negozji relatati mal-fużjonijiet transkofinali 
u l-fergħat barranin. Din il-pjattaforma 
tista’ tuża wkoll riżorsi u għodod tal-
pjattaforma ċentrali multilingwi.

Or. ro

Emenda 272
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 9 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Servizzi ta' fatturar elettroniċi trans-
konfinali interoperabbli  jikkontribwixxu 
għall-kisba tas-suq uniku u jwasslu għal 
benefiċċji ewlenin bħal perjodi aktar 
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qosra għall-pagamenti, anqas żbalji, ġbir 
aktar effikaċi ta' VAT, spejjeż ta' stampar 
u tal-posta aktar baxxi u ipproċessar 
integrat tan-negozji; l-interoperabilità ta' 
soluzzjonijiet ta' fatturar elettroniċi 
jipprovdu lill-partijiet kummerċjali bil-
kapaċità fil-prattika li jiskambjaw irċevuti 
elettroniċi permezz ta' teknoloġiji 
differenti u bejn konfini organizzattivi, 
abbażi ta' rekwiżiti legali kommuni, 
proċessi ta' negozju u standards tekniċi;
grazzi għar-rabta mill-qrib bejn l-irċevuti 
u l-pagamenti, hu importanti li l-fatturar 
elettroniku jiddaħħal fil-kuntest aktar 
wiesa' tas-suq integrat ta' pagamenti 
elettroniċi.

Or. ro

Emenda 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 9 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) L-użu ta' infrastrutturi fit-trasport 
pubbliku li jippermettu l-użu ta' servizzi 
ta' prossimità sikuri u interoperabbli: l-
użu ta' infrastrutturi fit-trasporti pubbliċi 
li jippermettu l-użu ta' servizzi ta' 
prossimità mobbli interoperabbli u sikuri 
li jippermettu liċ-ċittadini, lill-intrapriżi u 
lill-organizzazzjonijiet ikollhom aċċess 
għal varjetà ta' servizzi innovattivi fil-
mobilità madwar l-Unjoni.
Dawk l-infrastrutturi inkluż is-sistemi ta' 
validazzjoni għandhom jiftħu l-
opportunitajiet għall-atturi fis-setturi tat-
telekomunikazzjonijiet, kummerċ, 
trasporti u pubbliċi jiżviluppaw servizzi 
pan-ewropej li jiffaċilitaw il-mobilità taċ-
ċittadini u tan-negozji tal-UE. Għandhom 
isaħħu s-sinerġiji bejn l-infrastrutturi 
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differenti speċjalment fil-qasam tat-
trasport pubbliku u tat-
telekomunikazzjonijiet.

Or. en

Emenda 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 9 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Pjattaforma Online għar-Riżolzzjoni 
tat-Tilwim Dan  is-servizz għandu 
jipprovdi pjattaforma għar-riżoluzzjoni 
barra mill-qorti ta' tilwim kuntrattwali 
bejn il-konsumaturi u l-kummerċjanti. 
Għandha tippermettilhom jippreżentaw 
tilwima online fil-lingwa tagħhom u 
riferuti għal entità alternattiva nazzjonali 
għar-riżoluzzjoni tat-tilwim, li għandu 
jkollha l-kompetenza li tittratta u ssolvi t-
tilwima b'mod trasparenti, effikaċi u 
imparzjali.

Or. en

Emenda 275
Ioannis A. Tsoukalas Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp tal-pjattaforma tas-servizz 
ċentrali se jibni fuq il-portal attwali tal-
Europeana. Il-pjattaforma – li tirrikjedi l-
iżvilupp, l-operat u l-amministrazzjoni ta’ 
informatika distribwita, faċilitajiet ta’ 
ħażna tad-dejta u softwer - se tipprovdi 
punt ta’ aċċess uniku għal kontenut tal-wirt 

L-iżvilupp tal-pjattaforma tas-servizz 
ċentrali se jibni fuq il-portal attwali tal-
Europeana. Il-pjattaforma – li tirrikjedi l-
iżvilupp, l-operat u l-amministrazzjoni ta’ 
informatika distribwita, faċilitajiet ta’ 
ħażna tad-dejta u softwer - se tipprovdi 
punt ta’ aċċess uniku għal kontenut tal-wirt 
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kulturali Ewropew fil-livell ta’ oġġett, sett 
ta’ speċifikazzjonijiet tal-interfaċċa biex 
jinteraġixxu mal-infrastruttura (tiftix għal 
dejta, tniżżil ta’ dejta), appoġġ għall-
adattament tal-metadejta u l-inġestjoni ta’ 
kontenut ġdid, kif ukoll informazzjoni 
dwar il-kundizzjonijiet għall-użu mill-ġdid 
tal-kontenut aċċessibbli permezz tal-
infrastruttura.

kulturali Ewropew fil-livell ta’ oġġett, sett 
ta’ speċifikazzjonijiet tal-interfaċċa biex 
jinteraġixxu mal-infrastruttura (tiftix għal 
dejta, tniżżil ta’ dejta, il-ġbir flimkien ta' 
dejta), appoġġ għall-aċċess, 
trasformazzjoni u l-adattament tal-
metadejta u l-kontenut f'formati diġitali 
miftuħa differenti u l-inġestjoni ta’ 
kontenut ġdid, kif ukoll informazzjoni 
dwar il-kundizzjonijiet għall-użu mill-ġdid 
tal-kontenut aċċessibbli permezz tal-
infrastruttura.

Or. en

Emenda 276
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 3 – paragrafu 13 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Ċentri ta’ kompetenza dwar id-
diġitalizzazzjoni u l-preservazzjoni tal-wirt 
kulturali diġitali

(e) Ċentri ta’ kompetenza dwar id-
diġitalizzazzjoni u l-preservazzjoni tal-wirt 
kulturali diġitali, pereżempju bl-
interkonnessjoni permezz ta' netwerk 
trans-Ewropew ta' libreriji lokali, 
reġjonali u nazzjonali u fi ħdan il-qafas 
minn hemm 'il quddiem

Or. ro

Emenda 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din l-infrastruttura tas-servizz diġitali se 
tiffaċilita l-aċċess għall-użu mill-ġdid 
għall-informazzjoni kollha li tista’ tingħata 

Din l-infrastruttura tas-servizz diġitali se 
tiffaċilita l-aċċess għall-użu mill-ġdid 
għall-informazzjoni kollha li tista’ tingħata 
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miżmuma għand is-settur pubbliku fl-UE. miżmuma għand is-settur pubbliku fl-UE, 
bi qbil mar-regoli dwar il-privatezza u l-
protezzjoni ta' dejta personali.

Or. fr

Emenda 278
Ioannis A. Tsoukalas Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informatika distribwita, il-faċilitajiet tal-
ħażna tad-dejta u s-softwer se jipprovdu: 
punt ta’ aċċess uniku għal settijiet tad-dejta 
multilingwi (il-lingwi uffiċjali kollha tal-
UE) miżmuma minn korpi pubbliċi fl-UE 
fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u 
lokali; għodod ta’ mistoqsijiet u 
viżwalizzazzjoni tas-settijiet tad-dejta; 
assigurazzjoni li s-settijiet tad-dejta 
disponibbli jkunu liċenzjati biex jiġu 
ppubblikati u distribwiti mill-ġdid, inkluż 
rendikont tal-entrati tal-oriġini tad-dejta; 
sett ta’ interfaċċi għall-ipprogrammar tal-
applikazzjonijiet għall-klijenti tas-softwer 
biex jinteraġixxu mal-infrastruttura (tiftix 
għal dejta, ġbir ta’ statistika, tniżżil ta’ 
dejta) għall-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet 
ta’ partijiet terzi. Għandha tiffaċilita wkoll 
il-ġbir u l-pubblikazzjoni ta’ statistika dwar 
l-operat tal-portal, id-disponibbiltà tad-
dejta u l-applikazzjonijiet u l-mod kif 
jintużaw.

L-informatika distribwita, il-faċilitajiet tal-
ħażna tad-dejta u s-softwer se jipprovdu: 
punt ta’ aċċess uniku għal settijiet tad-dejta 
multilingwi (il-lingwi uffiċjali kollha tal-
UE) miżmuma minn korpi pubbliċi fl-UE 
fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u 
lokali; għodod ta’ mistoqsijiet u 
viżwalizzazzjoni tas-settijiet tad-dejta; 
assigurazzjoni li s-settijiet tad-dejta 
disponibbli jkunu anonimizzati, liċenzjati 
u pprezzati b'mod adegwat, biex jiġu 
ppubblikati u distribwiti mill-ġdid, inkluż 
rendikont tal-entrati tal-oriġini tad-dejta; 
sett ta’ interfaċċi għall-ipprogrammar tal-
applikazzjonijiet għall-klijenti tas-softwer 
biex jinteraġixxu mal-infrastruttura (tiftix 
għal dejta, ġbir ta’ statistika, tniżżil ta’ 
dejta) għall-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet 
ta’ partijiet terzi. Għandha tiffaċilita wkoll 
il-ġbir u l-pubblikazzjoni ta’ statistika dwar 
l-operat tal-portal, id-disponibbiltà tad-
dejta u l-applikazzjonijiet u l-mod kif 
jintużaw.

Or. en

Emenda 279
Ioannis A. Tsoukalas Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – paragrafu 16 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-interoperabbiltà tas-settijiet tad-dejta, 
inkluż kwistjonijiet legali u ta’ liċenzjar, 
sabiex tippermetti użu mill-ġdid aħjar;

(b) l-interoperabbiltà u l-
istandardizzazzjoni tas-settijiet tad-dejta, 
inkluż kwistjonijiet legali u ta’ liċenzjar, 
sabiex tippermetti użu mill-ġdid aħjar;

Or. en

Emenda 280
Ioannis A. Tsoukalas Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjattaforma se tippermetti x-xiri, l-
manutenzjoni u d-disponibbiltà ta’ ġabriet 
kbar ta’ dejta attiva tal-lingwa u għodod ta’ 
pproċessar tal-lingwi li jistgħu jerġgħu 
jintużaw. Se tkopri l-lingwi kollha tal-UE u 
se tikkonforma mal-istandards rilevanti u r-
rekwiżiti tas-servizz u legali miftiehma. Il-
pjattaforma se tippermetti għal żieda 
flessibli, manteniment (curation) u rfinar 
tad-dejta u l-għodod tal-lingwi minn 
kontributuri, u tiżgura aċċess faċli, ġust u 
sikur u l-forniment ta’ skop ġdid għal tali 
riżorsi minn organizzazzjonijiet li joffru 
jew jiżviluppaw s-servizzi ffaċilitati mil-
lingwa. Il-pjattaforma se tappoġġa wkoll il-
kooperazzjoni u l-ħidma flimkien ma’ 
inizjattivi u ċentri tad-dejta simili, li diġà 
jeżistu jew li se jinbdew fil-ġejjieni, fi ħdan 
u barra l-UE.

Il-pjattaforma se tippermetti x-xiri, l-
manutenzjoni u d-disponibbiltà ta’ ġabriet 
kbar ta’ dejta attiva tal-lingwa, mitkellma 
jew bil-miktub u għodod ta’ pproċessar tal-
lingwi li jistgħu jerġgħu jintużaw. Se tkopri 
l-lingwi kollha tal-UE u se tikkonforma 
mal-istandards rilevanti u r-rekwiżiti tas-
servizz u legali miftiehma. Il-pjattaforma 
se tippermetti għal żieda flessibli, 
manteniment (curation) u rfinar tad-dejta u 
l-għodod tal-lingwi minn kontributuri, u 
tiżgura aċċess faċli, ġust u sikur u l-
forniment ta’ skop ġdid għal tali riżorsi 
minn organizzazzjonijiet li joffru jew 
jiżviluppaw s-servizzi ffaċilitati mil-
lingwa. Il-pjattaforma se tappoġġa wkoll il-
kooperazzjoni u l-ħidma flimkien ma’ 
inizjattivi u ċentri tad-dejta simili, li diġà 
jeżistu jew li se jinbdew fil-ġejjieni, fi ħdan 
u barra l-UE.

Or. en
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Emenda 281
Ioannis A. Tsoukalas Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ se jipprovdi servizzi integrati u 
interoperabbli fuq livell Ewropew, ibbażati 
fuq għarfien, riżorsi, għodod u prassi 
kondiviżi u mmirati sabiex it-tfal, il-
ġenituri u min jieħu ħsiebhom, u l-
għalliema jkollhom is-setgħa jagħmlu l-
aħjar użu mill-internet.

L-appoġġ se jipprovdi servizzi integrati u 
interoperabbli fuq livell Ewropew, ibbażati 
fuq għarfien, riżorsi, għodod u prassi 
kondiviżi u mmirati sabiex it-tfal, il-
ġenituri u min jieħu ħsiebhom, u l-
għalliema jkollhom is-setgħa jagħmlu l-
aħjar użu mill-internet. L-ENISA għandha 
tiġi kkonsultata fir-rigward tal-attivitajiet 
kollha li huma rilevanti għall-operat 
tagħha.

Or. en

Emenda 282
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ se jipprovdi servizzi integrati u 
interoperabbli fuq livell Ewropew, ibbażati 
fuq għarfien, riżorsi, għodod u prassi 
kondiviżi u mmirati sabiex it-tfal, il-
ġenituri u min jieħu ħsiebhom, u l-
għalliema jkollhom is-setgħa jagħmlu l-
aħjar użu mill-internet.

L-appoġġ se jipprovdi servizzi integrati u 
interoperabbli fuq livell Ewropew, ibbażati 
fuq għarfien, riżorsi, għodod u prassi 
kollettivi u mmirati sabiex it-tfal, il-
ġenituri u min jieħu ħsiebhom, u l-
għalliema jkollhom is-setgħa jagħmlu l-
aħjar użu mill-internet.

Or. en

Emenda 283
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pjattaforma tas-servizz ċentrali: imħassar
Il-pjattaforma tas-servizz ċentrali se 
tippermetti xiri, operat u manutenzjoni 
tal-faċilitajiet tal-kompjuter, bażijiet tad-
dejta u għodod tas-softwer kondiviżi għaċ-
Ċentri tal-Internet aktar Sikur (SICs -
Safer Internet Centres) fl-Istati Membri, 
kif ukoll l-operazzjonijiet ta’ uffiċċju ta’ 
sapport (back-office) sabiex 
jimmaniġġjaw ir-rappurtar dwar kontenut 
ta’ abbuż sesswali inkluż r-rabta mal-
awtoritajiet ta’ politika li jinkludu 
organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-
Interpol, u meta jkun xieraq, l-
immaniġġar tat-tneħħija ta’ dan il-
kontenut mis-siti elettroniċi rilevanti. Dan 
se jkun appoġġat minn bażijiet tad-dejta 
komuni.

Or. en

Emenda 284
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Servizzi ġeneriċi: imħassar
(a) Linji tat-telefown tal-għajnuna għat-
tfal, il-ġenituri u min jieħu ħsiebhom 
dwar l-aħjar mezzi għat-tfal biex jużaw l-
internet u jevitaw t-theddid minn kontenut 
u mġiba ta’ ħsara u illegali, u l-
infrastruttura ta’ uffiċċju ta’ sapport 
għall-appoġġ.
(b) Linji tat-telefown ta’ emerġenza għar-
rappurtar ta’ kontenut illegali ta’ abbuż 
sesswali fuq it-tfal fuq l-internet
(c) Għodod sabiex ikun assigurat aċċess 
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għal kontenut u servizzi skont l-età xierqa,
(d) Softwer li jippermetti rappurtar faċli u 
veloċi ta’ kontenut illegali u t-tneħħija 
tiegħu, kif ukoll ir-rappurtar ta’ 
azzjonijiet ta’ tħejjija għall-abbuż 
(grooming) u ta’ bullying.
(e) sistemi ta’ softwer li jippermettu l-
identifikazzjoni aħjar ta’ kontenut ta’ 
abbuż sesswali fuq it-tfal (mhux 
irrappurtat) fuq l-internet kif ukoll 
teknoloġiji li jappoġġaw l-
investigazzjonijiet tal-pulizija, speċjalment 
bil-ħsieb li jiġu identifikati t-tfal vittmi, l-
azzjonisti vergonjużi (perpetrators) u n-
negozjar kummerċjali ta’ tali kontenut.

Or. en

Emenda 285
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 3 – paragrafu 22 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Linji tat-telefown tal-għajnuna għat-
tfal, il-ġenituri u min jieħu ħsiebhom 
dwar l-aħjar mezzi għat-tfal biex jużaw l-
internet u jevitaw t-theddid minn kontenut 
u mġiba ta’ ħsara u illegali, u l-
infrastruttura ta’ uffiċċju ta’ sapport 
għall-appoġġ.

imħassar

Or. en

Emenda 286
Amelia Andersdotter

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

(b) Linji tat-telefown ta’ emerġenza għar-
rappurtar ta’ kontenut illegali ta’ abbuż 
sesswali fuq it-tfal fuq l-internet

imħassar

Or. en

Emenda 287
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 3 – paragrafu 22 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għodod sabiex ikun assigurat aċċess 
għal kontenut u servizzi skont l-età xierqa,

imħassar

Or. en

Emenda 288
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 3 – paragrafu 22 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Softwer li jippermetti rappurtar faċli u 
veloċi ta’ kontenut illegali u t-tneħħija 
tiegħu, kif ukoll ir-rappurtar ta’ 
azzjonijiet ta’ tħejjija għall-abbuż 
(grooming) u ta’ bullying.

imħassar

Or. en

Emenda 289
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Anness – taqsima 3 – paragrafu 22 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sistemi ta’ softwer li jippermettu l-
identifikazzjoni aħjar ta’ kontenut ta’ 
abbuż sesswali fuq it-tfal (mhux 
irrappurtat) fuq l-internet kif ukoll 
teknoloġiji li jappoġġaw l-
investigazzjonijiet tal-pulizija, speċjalment 
bil-ħsieb li jiġu identifikati t-tfal vittmi, l-
azzjonisti vergonjużi (perpetrators) u n-
negozjar kummerċjali ta’ tali kontenut.

imħassar

Or. en

Emenda 290
Ioannis A. Tsoukalas Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjattaforma tas-servizz ċentrali se 
tikkonsisti f’netwerk ta’ Skwadra ta' 
Rispons f'Emerġenza Relatata mal-
Kompjuters (CERTs – “Computer 
Emergency Response Teams”) 
Nazzjonali/Statali ibbażata fuq sett minimu 
ta’ kapaċitajiet bażi. In-netwerk se 
jipprovdi l-bażi ta’ Sistema Ewropea għall-
Kondiviżjoni tal-Informazzjoni u l-Allerti 
(EISAS – “European Information Sharing 
and Alert System”) għaċ-ċittadini u l-
SMEs tal-UE.

Il-pjattaforma tas-servizz ċentrali se 
tikkonsisti f’netwerk ta’ Skwadra ta' 
Rispons f'Emerġenza Relatata mal-
Kompjuters (CERTs – “Computer 
Emergency Response Teams”) 
Nazzjonali/Statali u l-ENISA bbażata fuq 
sett minimu ta’ kapaċitajiet bażi. In-
netwerk se jipprovdi l-bażi ta’ Sistema 
Ewropea għall-Kondiviżjoni tal-
Informazzjoni u l-Allerti (EISAS –
“European Information Sharing and Alert 
System”) għaċ-ċittadini u l-SMEs tal-UE
fil-kollaborazzjoni mal-ENISA.

Or. en

Emenda 291
Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastruttura tal-komunikazzjonijiet, 
tipikament użata mill-utilitajiet fi sħubija 
mal-operaturi tat-telekomunikazzjoni, kif 
ukoll il-ħardwer neċessarju tal-IT li għandu 
jiġi inkorporat fil-komponenti tal-enerġija 
(eż. is-substazzjonijiet). Jinkludu wkoll is-
servizzi ċentrali li jippermettu l-
monitoraġġ tal-assi, il-kontroll tal-
immaniġġjar tas-setgħa, l-
awtomatizzazzjoni u l-ġestjoni tad-dejta u 
l-komunikazzjoni bejn l-atturi differenti 
(fornituri tas-servizzi, operaturi tan-
netwerks u utilitajiet oħra, konsumaturi, 
eċċ.).

L-infrastruttura tal-komunikazzjonijiet, 
tipikament użata mill-utilitajiet fi sħubija 
mal-operaturi tat-telekomunikazzjoni, kif 
ukoll il-ħardwer neċessarju tal-IT li għandu 
jiġi inkorporat fil-komponenti tal-enerġija 
(eż. is-substazzjonijiet). L-użu ta' netwerks 
tal-broadband għandu jimxi flimkien mal-
implimentazzjoni ta' servizzi ta' Enerġija 
Intelliġenti, sabiex l-ispejjeż u l-modifiki 
għas-sistema huma kost-orjentati u kost-
effikaċi. Jinkludu wkoll is-servizzi ċentrali 
li jippermettu l-monitoraġġ tal-assi, il-
kontroll tal-immaniġġjar tas-setgħa, l-
awtomatizzazzjoni u l-ġestjoni tad-dejta u 
l-komunikazzjoni bejn l-atturi differenti 
(fornituri tas-servizzi, operaturi tan-
netwerks u utilitajiet oħra, konsumaturi, 
eċċ.).

Or. en


