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Emenda 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar linji gwida għan-netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej u li 
jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1336/97/KE

dwar linji gwida għan-netwerks diġitali
trans-Ewropej u li jirrevoka d-Deċiżjoni 
Nru 1336/97/KE

Or. en

Emenda 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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 diġitali
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 n-negozju. Għalhekk, id-
disponibbiltà trans-Ewropea ta’ aċċess, 
mifrux, veloċi, sikur għall-internet u s-
servizzi diġitali fl-interess pubbliku hija 
essenzjali għat-tkabbir soċjali u 
ekonomiku, il-kompetittività, l-inklużjoni 
soċjali u s-Suq Uniku.

Or. en
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Emenda 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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 diġitali
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.

Or. en

Emenda 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-iżvilupp ta' netwerks tal-braodband 
u ta' broadband b'veloċità għolja u ta' 
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-Unjoni għandha 
tiżvolġi rwol ewlieni fl-industrija tat-
telekomunikazzjonijiet.

Or. en
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Emenda 5
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Proġetti pilota fuq skala kbira bejn l-
Istati Membri, kofinanzjati mill-Programm 
għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni, 
fosthom PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX jew SPOCS, ivvalidaw servizzi 
diġitali transfruntieri ewlenin fis-suq 
intern, abbażi ta' elementi modulari 
komuni. Dawn diġà ntlaħqu, jew se jilħqu 
fil-futur qrib, il-livell ta' maturità meħtieġa 
għall-implimentazzjoni. Il-proġetti eżistenti 
ta' interess komuni diġà ddemostraw il-
valur miżjud evidenti tal-azzjoni fuq il-
livell Ewropew, bħal fl-oqsma tal-wirt 
kulturali (Europeana), il-protezzjoni tat-tfal 
(Internet Aktar Sikur), is-sigurtà soċjali 
(EESSI), filwaqt li ġew proposti oħrajn, 
bħal fil-qasam tal-ħarsien tal-konsumaturi 
(ODR).

(5) Proġetti pilota fuq skala kbira bejn l-
Istati Membri, kofinanzjati mill-Programm 
għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni, 
fosthom PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX jew SPOCS, ivvalidaw servizzi 
diġitali transfruntieri ewlenin fis-suq 
intern, abbażi ta' elementi modulari 
komuni. Dawn diġà ntlaħqu, jew se jilħqu 
fil-futur qrib, il-livell ta' maturità meħtieġa 
għall-implimentazzjoni. Il-proġetti eżistenti 
ta' interess komuni diġà ddemostraw il-
valur miżjud evidenti tal-azzjoni fuq il-
livell Ewropew, bħal fl-oqsma tal-wirt 
kulturali (Europeana), il-protezzjoni tat-tfal 
(Internet Aktar Sikur, inkluż il-programm 
Better Internet for Kids), is-sigurtà soċjali 
(EESSI), filwaqt li ġew proposti oħrajn, 
bħal fil-qasam tal-ħarsien tal-konsumaturi 
(ODR).

Or. en

Emenda 6
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Minħabba r-rwol importanti 
rikonoxxut li għandu fil-protezzjoni u fl-
għoti tas-setgħa lit-tfal, il-funzjonament 
ta' Programm Safer Internet (il-futur 
"Better Internet for Kids") - b'punti 
nodali ta' għarfien, helplines u hotlines -
se jkun garantit wara l-2014 u lil hinn.
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Emenda 7
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tal-programm Safer 
Internet, jinkludi Safer Internet Centres 
(SIC) (b'punti nodali ta' għarfien, 
helplines u hotlines) fl-Istati Membri u 
għandu jinżamm il-programm Better 
Internet for Kids.

Or. en

Emenda 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7)       Fir-rigward tal-infrastrutturi ta' 
servizzi diġitali, l-elementi modulari se 
jieħdu l-prijorità fuq infrastrutturi oħra ta' 
servizzi diġitali, billi tal-ewwel huma 
prekondizzjoni għal tat-tieni. Fost l-oħrajn, 
l-infrastrutturi ta' servizzi diġitali 
għandhom joħolqu valur miżjud u jilħqu 
bżonnijiet ipprovati. Għandhom ikunu 
maturi biżżejjed għall-implimentazzjoni, 
teknikament kif ukoll operazzjonalment, 
kif ikun ġie pprovat b'mod partikulari 
permezz ta' proġetti pilota b'suċċess. 
Għandhom jissejsu fuq pjan konkret ta' 
sostenibbiltà sabiex jiżguraw l-operat fit-
tul tal-pjattaformi ta' servizzi ewlenin lil 
hinn mis-CEF. B'hekk, l-għajnuna 

Fir-rigward tal-infrastrutturi ta' servizzi 
diġitali, l-elementi modulari u 
infrastrutturi ta' servizzi diġitali 
b'elementi li jistgħu jintużaw minn 
fornituri oħra ta' servizz se jieħdu l-
prijorità fuq infrastrutturi oħra ta' servizzi 
diġitali, billi tal-ewwel jipprovdu bażi għal 
tat-tieni biex jibnu fuqhom. Fost l-oħrajn, 
l-infrastrutturi ta' servizzi diġitali 
għandhom joħolqu valur miżjud u jilħqu 
bżonnijiet ipprovati. Għandhom ikunu 
maturi biżżejjed għall-implimentazzjoni, 
teknikament kif ukoll operazzjonalment, 
kif ikun ġie pprovat b'mod partikulari 
permezz ta' proġetti pilota b'suċċess. 
Għandhom jissejsu fuq pjan konkret ta' 
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finanzjarja fil-qafas ta' dan ir-Regolament, 
kull fejn possibbli, għandha titneħħa b'mod 
progressiv, u għandhom jiġu mmobilizzati 
fondi minn sorsi oħra lil hinn mis-CEF.

sostenibbiltà sabiex jiżguraw l-operat fit-
tul tal-pjattaformi ta' servizzi ewlenin lil 
hinn mis-CEF. B'hekk, l-għajnuna 
finanzjarja fil-qafas ta' dan ir-Regolament, 
kull fejn possibbli, għandha titneħħa b'mod 
progressiv, u għandhom jiġu mmobilizzati 
fondi minn sorsi oħra lil hinn mis-CEF.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Emenda 9
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-infrastrutturi ta' servizzi diġitali li 
huma meħtieġa biex jintlaħqu l-obbligi 
legali skont il-liġi tal-UE u/jew li qegħdin 
jiżviluppaw jew jipprovdu elementi 
modulari, b'potenzjal ta' impatt qawwi fuq 
l-iżvilupp ta' servizzi pubbliċi pan-
Ewropej, għandhom jiġu pprijoritizzati 
għall-finanzjament, sabiex jiġu appoġġjati 
infrastrutturi multipli ta' servizzi diġitali, 
u sabiex tinbena progressivament 
ekosistema ta' interoperabbiltà Ewropea. 
F'dan il-kuntest, l-obbligi legali jfissru 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jirrikjedu jew 
l-iżvilupp jew l-użu ta' infrastrutturi ta' 

imħassar
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servizzi diġitali, jew li jirrikjedu riżultati li 
jistgħu jinkisbu biss permezz ta' 
infrastrutturi Ewropej ta' servizzi diġitali.

Or. en

Emenda 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa 
tistipula li, sal-2020, l-Ewropej kollha 
għandu jkollhom aċċess għal veloċitajiet 
tal-internet 'il fuq mit-30 Mbps, u 50% jew 
aktar mid-djar Ewropej għandhom ikunu 
abbonati għal konnessjonijiet tal-internet 
ta' 'l fuq minn 100 Mbps.

(11) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa 
tistipula li, sal-2020, l-Ewropej kollha 
għandu jkollhom aċċess għal veloċitajiet 
tal-internet 'il fuq mit-30 Mbps, u 50% jew 
aktar mid-djar Ewropej għandhom ikunu 
abbonati għal konnessjonijiet tal-internet 
ta' 'l fuq minn 100 Mbps. Madankollu, 
minħabba l-evoluzzjoni rapida tat-
teknoloġiji li jwasslu għall-konnessjonijiet 
tal-internet aktar veloċi, hu xieraq illum, 
għall-unitajiet domestiċi tal-Unjoni, li 
jimmiraw għal konnessjonijiet tal-internet 
'il fuq minn 100 Mbps b'50 % tal-unitajiet 
domestiċi ikollhom aċċess għal 1Gbps.

Or. en

Emenda 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) 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, billi jesponi lir-
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reġjuni kollha għal opportunitajiet ġodda 
u billi jagħti lil kull utent valur miżjud kif 
ukoll jagħti lill-Unjoni l-kapaċità li tkun 
l-aqwa ekonomija bbażata fuq l-għarfien 
fid-dinja. Id-distribuzzjoni ta' netwerks 
tal-broadband veloċi hija kruċjali għall-
iżvilupp tal-produttività Ewropea u għall-
emerġenza ta’ intrapriżi ġodda u żgħar li 
jistgħu jkunu minn ta’ quddiem f’setturi 
differenti, pereżempju fil-kura tas-saħħa, 
fil-manifattura u fl-industrija tas-servizzi;

Or. en

Emenda 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-amalgamazzjoni ta' 
opportunitajiet ġodda fl-infrastruttura u 
servizzi innovattivi u interoperabbli, 
għandhom iniedu ċirku virtwuż li 
jistimola ż-żieda fit-talba għal broadband 
b'veloċità għolja, li tajjeb li ssir reazzjoni 
għaliha f'termini kummerċjali.

Or. en

Emenda 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Filwaqt li fl-Ewropa l-użu tal-
konnessjonijiet tal-fibra u tal-
konnessjonijiet tal-broadband veloċi 
għadu mhuwiex sodisfaċenti, ekonomiji 
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oħra fid-dinja huma minn ta’ quddiem 
fuq livell globali billi qed joffru 
kapaċitajiet u veloċitajiet ogħla b’mod 
sinifikanti ta’ 1 Gbps u ogħla. L-
investiment fil-fibrottika, kemm fid-dar u 
kemm f'infrastruttura passiva fin-netwerk 
tal-backhaul, hu ingredjent kruċjali jekk 
l-Unjoni trid li tkun il-bejta ta' 
innovazzjonijiet, għarfien u servizzi.

Or. en

Emenda 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 11c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11c) Il-miri għall-2020 għandhom jiġu 
riveduti, bl-għan li l-Unjoni jkollha l-
ikbar veloċitajiet ta’ broadband fid-dinja 
billi jsir tentattiv sabiex jiġi żgurat li sal-
2020 iċ-ċittadini tal-Unjoni kollha 
jkollhom aċċess għal 100 Mbps u 50 % 
tal-unitajiet domestiċi tal-UE jkollhom 
aċċess għal 1 Gbps jew iżjed.

Or. en

Emenda 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-finanzjament pubbliku għall-
broadband għandu jintefaq biss fuq 
infrastrutturi li huma miftuħa għall-
kompetizzjoni. Huma biss dawk in-
netwerks miftuħin għall-kompetizzjoni 
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permezz ta' aċċess minn parti terza, li 
jistgħu jipprovdu servizzi u innovazzjoni 
kompetittiva bi prezz raġonevoli għall-
konsumaturi u l-intrapriżi.

Or. en

Emenda 16
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Il-garanzija li l-konsumaturi 
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. Għalkemm il-
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 17
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
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Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Il-garanzija li l-konsumaturi 
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. Għalkemm il-
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 is-
servizzi.

Or. en

Emenda 18
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-għajnuna finanzjarja għal proġetti 
ta' interess komuni għandhom jiġu 
kkomplimentati minn azzjonijiet 
orizzontali, inklużi l-għajnuna teknika, 
miżuri ta' xprunar tad-domanda, u l-
koordinazzjoni, li għandhom jimmiraw li 
jimmassimizzaw l-impatt tal-intervent tal-
UE.

(19) L-għajnuna finanzjarja għal proġetti 
ta' interess komuni għandhom jiġu 
kkomplimentati minn azzjonijiet ta' 
appoġġ tal-programm, inklużi l-għajnuna 
teknika, miżuri ta' xprunar tad-domanda, u 
l-koordinazzjoni, li għandhom jimmiraw li 
jimmassimizzaw l-impatt tal-intervent tal-
UE.

Or. en
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Emenda 19
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Hemm bżonn ta’ ġbir ta’ 
informazjoni u dejta statistika dwar ix-
xogħlijiet 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-
xogħlijiet 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. en

Emenda 20
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn 
Grupp Espert ta' rappreżentanti tal-Istati 
Membri, li għandu jiġi kkonsultat, u li 
għandu jikkontribwixxi, fost l-oħrajn, 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' 
dawn il-linjigwida, għall-ippjanar, għall-
valutazzjoni, u għall-indirizzar tal-
problemi ta' implimentazzjoni,

Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn 
Grupp Espert ta' rappreżentanti tal-Istati 
Membri kollha, li għandu jiġi kkonsultat, u 
li għandu jikkontribwixxi, fost l-oħrajn, 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' 
dawn il-linjigwida, għall-ippjanar, għall-
valutazzjoni, u għall-indirizzar tal-
problemi ta' implimentazzjoni,

Or. ro
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Emenda 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
linjigwida għall-implimentazzjoni f'waqtha 
u l-interoperabbiltà ta' proġetti ta' interess 
komuni fil-qafas tan-netwerks trans-
Ewropej tat-telekomunikazzjonijiet.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
linjigwida għall-implimentazzjoni f'waqtha 
u l-interoperabbiltà ta' proġetti ta' interess 
komuni fil-qafas tan-netwerks diġitali 
trans-Ewropej.

Or. en

Emenda 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 23
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) "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, u 
b'hekk jikkontribwixxu lejn il-miri tal-

f) "Netwerks tal-broadband" tfisser 
netwerks ta’ aċċess bil-fili, mingħajr fili 
jew bis-satellita, infrastruttura anċillari u 
netwerks ċentrali li kapaċi jwasslu 
konnettività b’veloċità għolja ħafna, u 
b'hekk jikkontribwixxu lejn il-miri tal-
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broadband tal-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa.

broadband tal-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għan-newtralità teknoloġika, it-tipi kollha possibbli ta' teknoloġiji għandhom jissemmew. Is-
servizz bis-satellita jista', taħt ċirkustanzi speċifiċi, ikollu rwol ugwali.

Emenda 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) "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, u 
b'hekk jikkontribwixxu lejn il-miri tal-
broadband tal-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa.

f) "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, u 
b'hekk jikkontribwixxu lejn il-miri tal-
broadband ta' 100 Mbps u 1 Gbps fejn 
possibbli u iżjed.

Or. en

Emenda 25
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tkabbir ekonomiku u l-appoġġ għall-
ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali, 
b'appoġġ għall-kompetittività tal-
ekonomija Ewropea, inklużi l-intrapriżi 
żgħar u medji (SMEs);

(a) it-tkabbir ekonomiku u l-appoġġ għall-
ikkompletar u l-funzjonament mingħajr 
xkiel tas-Suq Uniku Diġitali, b'appoġġ 
għall-kompetittività tal-ekonomija 
Ewropea, inklużi l-intrapriżi żgħar u medji 
(SMEs);
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Or. en

Emenda 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) titjib fil-ħajja ta' kuljum għaċ-ċittadini, 
in-negozji u l-gvernijiet permezz tal-
promozzjoni tal-interkonnessjoni u l-
interoperabbiltà tan-netwerks ta' 
telekomunikazzjonijiet nazzjonali, 
reġjunali u lokali, kif ukoll l-aċċess għal 
dawk in-netwerks.

(b)  titjib fil-ħajja ta' kuljum għaċ-ċittadini, 
in-negozji u l-gvernijiet fil-livelli kollha 
permezz tan-netwerks tal-broadband, tal-
promozzjoni tal-interkonnessjoni u l-
interoperabbiltà tan-netwerks ta' 
telekomunikazzjonijiet nazzjonali, 
reġjunali u lokali, kif ukoll l-aċċess għal 
dawk in-netwerks miftuħa u mhux 
diskriminatorji u l-inklużjoni diġitali, 
filwaqt li jkun meqjus li r-reġjuni ftit 
popolati u l-inqas żviluppati jkunu inklużi 
u moqdija bil-konnessjonijiet. Sabiex is-
suq uniku diġitali jkun ikkompletat, 
jeħtieġ ikun hemm kooperazzjoni u 
koordinazzjoni mill-qrib tal-attivitajiet 
taħt il-programm il-Faċilità Nikkolegaw l-
Ewropa mal-azzjonijiet nazzjonali u 
reġjonali tal-broadband.

Or. en

Emenda 27
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jintlaħqu l-obbligi legali skont il-liġi 
tal-UE u/jew li qegħdin jiżviluppaw jew 
jipprovdu elementi modulari, b'potenzjal 
ta' impatt qawwi fuq l-iżvilupp ta' servizzi 
pubbliċi pan-Ewropej, sabiex jiġu 
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appoġġjati infrastrutturi multipli ta' 
servizzi diġitali, u sabiex tinbena 
progressivament ekosistema ta' 
interoperabbiltà Ewropea. 

Or. ro

Emenda 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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

Or. ro

Emenda 29
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti ta' interess komuni jistgħu jiġu 
appoġġjati permezz ta' azzjonijiet 
orizzontali.

3. Proġetti ta' interess komuni għandhom, 
sa fejn possibbli, jiġu appoġġjati permezz 
ta' azzjonijiet orizzontali.

Or. en

Emenda 30
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti ta' interess komuni jistgħu jiġu 
appoġġjati permezz ta' azzjonijiet 
orizzontali.

3. Proġetti ta' interess komuni jistgħu jiġu 
appoġġjati permezz ta' azzjonijiet ta' 
appoġġ tal-programm.

Or. en

Emenda 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Azzjonijiet li jikkontribwixxu għal 
proġetti ta' interess komuni fil-qasam tal-
infrastrutturi ta' servizzi diġitali jistgħu jiġu 
appoġġjati permezz ta':

(a) Azzjonijiet li jikkontribwixxu għal 
proġetti ta' interess komuni fil-qasam tal-
infrastrutturi ta' servizzi diġitali jistgħu jiġu 
appoġġjati permezz ta':

(a) akkwist pubbliku u/jew - akkwist pubbliku

(b)  għotjiet.

Or. ro

Emenda 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) 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. en
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Emenda 33
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Azzjonijiet orizzontali għandhom jiġu 
appoġġjati permezz ta':

(c) Azzjonijiet ta' appoġġ tal-programm
għandhom jiġu appoġġjati permezz ta':

Or. en

Emenda 34
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Azzjonijiet orizzontali għandhom jiġu 
appoġġjati permezz ta':

(c) Azzjonijiet orizzontali għandhom jiġu 
appoġġjati permezz ta':

(a) akkwist pubbliku u/jew - akkwist pubbliku

(b)  għotjiet.

Or. ro

Emenda 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Elementi modulari essenzjali, u bi 
prospetti demostrabbli li jistgħu jintużaw, 
għall-iżvilupp, l-iskjerar u l-operat ta' 
infrastrutturi oħra ta' servizzi diġitali kif 
elenkati fl-Anness, għandhom jingħataw l-
ewwel prijorità għall-finanzjament.

2. Elementi modulari u infrastrutturi ta' 
servizz diġitali li fihom mudelli tekniċi 
(bħal mudell tad-dejta interoperabbli, 
standard għad-dritijiet ta' aċċess jew 
mudell ta' netwerking li jkollu 
konnessjoni mal-Istati Membri kollha) bi 
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prospetti demostrabbli li jistgħu jintużaw, 
għall-iżvilupp, l-iskjerar u l-operat ta' 
infrastrutturi oħra ta' servizzi diġitali kif 
elenkati fl-Anness, għandhom jingħataw l-
ewwel prijorità għall-finanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Emenda 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tieni prijorità għandha tingħata lill-
infrastrutturi ta' servizzi diġitali b'appoġġ 
għal dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-
UE, u msejsa fuq elementi modulari 
eżistenti.

3. Prijorità għandha tingħata wkoll lill-
infrastrutturi oħra ta' servizzi diġitali kif 
elenkat fl-Anness (Taqsima 1.2).

Or. en

Emenda 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
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Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Billi l-pjattaforma ta' servizzi ewlenin 
hija prekundizzjonali għal infrastruttura 
ta' servizzi diġitali, l-appoġġ għall-
pjattaformi ta' servizzi ewlenin u l-
elementi modulari komuni tagħhom 
għandhom jingħataw prijorità fuq is-
servizzi ġeneriċi.

Or. en

Emenda 38
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Abbażi tal-għanijiet ipprovduti fl-
Artikolu 3, u skont il-baġit disponibbli, il-
programmi ta' ħidma jistgħu jistabbilixxu 
aktar kriterji ta' eliġibbiltà u ta' prijorità fil-
qasam tal-infrastrutturi tas-servizzi diġitali.

4. Abbażi tal-għanijiet ipprovduti fl-
Artikolu 3, u skont il-baġit disponibbli, il-
programmi ta' ħidma kif definit fir-
Regolament (UE) Nru / li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkolegaw l-Ewropa 
("programmi ta' ħidma") jistgħu 
jistabbilixxu aktar kriterji ta' eliġibbiltà u 
ta' prijorità fil-qasam tal-infrastrutturi tas-
servizzi diġitali.

Or. en

Emenda 39
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Abbażi tal-għanijiet ipprovduti fl-
Artikolu 3, u skont il-baġit disponibbli, il-

4. Abbażi tal-għanijiet ipprovduti fl-
Artikolu 3 u fl-Anness għal dan ir-
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programmi ta' ħidma jistgħu jistabbilixxu 
aktar kriterji ta' eliġibbiltà u ta' prijorità fil-
qasam tal-infrastrutturi tas-servizzi diġitali.

Regolament, u skont il-baġit disponibbli, 
il-programmi ta' ħidma jistgħu jistabbilixxu 
aktar kriterji ta' eliġibbiltà u ta' prijorità fil-
qasam tal-infrastrutturi tas-servizzi diġitali.

Or. enĠustifikazzjoni

Għandu jkun enfasizzat li l-Anness ukoll jifforma parti mill-bażi tal-għażla tal-proġett u ma 
jistax għalhekk ikun injorat. 

Emenda 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jagħtu kontribut sinifikanti għall-ilħiq 
tal-miri tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa;

(a) jagħtu kontribut sinifikanti għall-ilħiq 
tal-miri ta' 100 Mbps u 1 Gbps fejn 
possibbli u iżjed.

Or. en

Emenda 41
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e)  jużaw it-teknoloġija meqjusa l-aktar 
xierqa biex tindirizza l-bżonnijiet tal-
qasam ikkonċernat, b'qies għal fatturi 
ġeografiċi, soċjali u ekonomiċi, abbażi ta' 
kriterji oġġettivi, u bi qbil man-newtralità 
teknoloġika;

imħassar

Or. en
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Emenda 42
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jiskjeraw teknoloġija tal-ogħla livell 
u/jew jissejsu fuq mudelli ta' negozju 
innovattivi, u jkollhom potenzjal għoli ta' 
replikabbiltà.

(f) jipproponu l-aħjar bilanċ bejn 
teknoloġiji tal-ogħla livell f'termini tal-
kapaċità ta' fluss ta' dejta, is-sigurtà tat-
trażmissjoni, ir-reżistenza tan-netwerk u l-
kost-effikaċja.

Or. en

Emenda 43
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kriterji msemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu ta' qabel ma għandhomx ikunu 
meħtiġa għal proġett iffinanzjat minn 
kontributi addizzjonali delimitatipprovduti 
skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/2012 [ir-Regolament tas-
CEF].

imħassar

Or. en

Emenda 44
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kriterji ta' eliġibbiltà għal azzjonijiet 
orizzontali għandhom jiġu stipulati fil-

7. Il-kriterji ta' eliġibbiltà għal azzjonijiet 
ta' appoġġ tal-programm għandhom jiġu 
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programmi ta' ħidma. stipulati fil-programmi ta' ħidma.

Or. en

Emenda 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni tista’ tkompli tistabbilixxi 
kuntatti, tiddiskuti, tiskambja 
informazzjoni u tikkoopera ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet legali stabbiliti f’pajjiżi terzi biex 
tilħaq kwalunkwe għan segwit minn dawn 
il-linji gwida. Fost għanijiet oħrajn, din il-
kooperazzjoni għandha tfittex li 
tippromwovi l-interoperabbiltà bejn in-
netwerks tat-telekomunikazzjoni trans-
Ewropej u n-netwerks tat-
telekomunikazzjoni ta’ pajjiżi terzi.

L-Unjoni tista’ tkompli tistabbilixxi 
kuntatti, tiddiskuti, tiskambja 
informazzjoni u tikkoopera ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet legali stabbiliti f’pajjiżi terzi biex 
tilħaq kwalunkwe għan segwit minn dawn 
il-linji gwida. Fost għanijiet oħrajn, din il-
kooperazzjoni għandha tfittex li 
tippromwovi l-interoperabbiltà bejn in-
netwerks diġitali trans-Ewropej u n-
netwerks diġitali ta’ pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 46
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Abbażi tal-informazzjoni riċevuta skont 
l-Artikolu 21 tar-Regolament XXX li 
jistabbilixxi s-CEF. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jiskambjaw 
informazzjoni dwar il-progress li sar bl-
implimentazzjoni ta’ dawn il-linjigwida.

1. Abbażi tal-informazzjoni riċevuta skont 
l-Artikolu 21 tar-Regolament XXX li 
jistabbilixxi s-CEF, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jiskambjaw 
informazzjoni u l-aħjar prattiki dwar il-
progress li sar bl-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-linji gwida. Sommarju annwali ta' 
dik l-informazzjoni għandu jintbagħat lill-
Parlament Ewropew. L-Istati Membri 
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għandhom jinvolvu l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali fil-proċess.

Or. en

Emenda 47
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta u 
tiġi assistita minn Grupp Espert, iffurmat 
minn rappreżentant minn kull Stat 
Membru. B'mod partikulari, il-Grupp 
Espert għandu jassisti l-Kummissjoni 
f'dawn li ġejjin:

2. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta u 
tiġi assistita minn Grupp Espert, iffurmat 
minn rappreżentant minn kull Stat 
Membru. B'mod partikulari, il-Grupp 
Espert għandu jassisti l-Kummissjoni 
f'dawn li ġejjin:

(a) il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' 
dawn il-linjigwida;

(a) il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' 
dawn il-linjigwida;

(b)  l-ippjanar ta' pjanijiet nazzjonali jew 
strateġiji nazzjonali, fejn applikabbli;

(b)  l-ippjanar ta' pjanijiet nazzjonali jew 
strateġiji nazzjonali, fejn applikabbli;

(c) it-teħid ta' miżuri biex jivvalutaw l-
implimentazzjoni tal-programmi ta' ħidma 
fuq livell finanzjarju u tekniku;

(c) it-teħid ta' miżuri biex jivvalutaw l-
implimentazzjoni tal-programmi ta' ħidma 
fuq livell finanzjarju u tekniku;

(d) l-indirizzar ta' problemi eżistenti jew 
emerġenti ta' implimentazzjoni ta' proġetti.

(d) l-indirizzar ta' problemi eżistenti jew 
emerġenti ta' implimentazzjoni ta' proġetti.

Il-Grupp Espert jista' jikkunsidra wkoll 
kwalunkwe kwistjoni oħra marbuta mal-
iżvilupp tan-netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej.

(e) 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 fil-ħidma 
preparatorja qabel it-tfassil tal-programm 
ta' ħidma annwali u pluriennali u r-
reviżjoni tagħhom kif imsemmi 
rispettivament fl-Artikolu 17(1) u l-
Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) 
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Nru xxx/xxx li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw.l-Ewropa 
Għal dan il-għan, il-Grupp Espert 
għandu jipparteċipa f’kooperazzjoni 
strutturata ma’ 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 għall-Internet, 
amministraturi tan-netwerk pubbliċi u 
manifatturi ta’ komponenti.
Il-Kummissjoni u l-Bank Ewropew għall-
Investiment se jagħtu attenzjoni 
partikolari għall-osservazzjonijiet tal-
Grupp Espert u se jiġġustifikaw 
pubblikament kull darba li fiha dawn l-
osservazzjonijiet ma jkunux ikkunsidrati. 
Il-Kumissjoni għandha tinforma lill-
Grupp Espert, f’kull waħda mil-laqgħat 
tiegħu, dwar il-progress li jkun sar fl-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
ħidma.

Or. en

Emenda 48
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ippjanar ta' pjanijiet nazzjonali jew 
strateġiji nazzjonali, fejn applikabbli;

(b)  il-koordinament ta' pjanijiet nazzjonali 
jew strateġiji nazzjonali, fejn applikabbli;

Or. en

Emenda 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – l-aħħar paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Grupp Espert jista' jikkunsidra wkoll 
kwalunkwe kwistjoni oħra marbuta mal-
iżvilupp tan-netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej. 3.

Il-Grupp Espert jista’ wkoll jikkunsidra 
kwalunkwe kwistjoni oħra relatata mal-
iżvilupp tan-netwerks diġitali trans-
Ewropej.

Or. en

Emenda 50
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Dak ir-rapport għandu jipprovdi 
evalwazzjoni:
(a) tal-progress miksub fl-iżvilupp, il-
kostruzzjoni u l-ikkummissjonar ta’ 
proġetti ta’ interess komuni magħżula 
skont l-Artikolu 3, u, fejn rilevanti, id-
dewmien fl-implimentazzjoni u 
kwalunkwe diffikultà oħra ffaċċjati;
(b)  tal-fondi użati u żburżati mill-Unjoni 
għal proġetti ta’ interess komuni skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 
Nru xxxx/xxxx 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 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Anness – Taqsima 1 – l-ewwel paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Interventi fil-qasam tal-infrastruttura ta' 
servizzi diġitali ġeneralment iserrħu fuq 
approċċ arkitetturali ta' żewġ livelli: 
pjattaformi ta' servizzi ewlenin u servizzi 
ġeneriċi. Billi l-pjattaforma ta' servizzi 
ewlenin hija prekundizzjonali għal 
infrastruttura ta' servizzi diġitali, l-appoġġ 
għall-pjattaformi ta' servizzi ewlenin u l-
elementi modulari komuni tagħhom 
għandhom jingħataw prijorità fuq is-
servizzi ġeneriċi.

Interventi fil-qasam tal-infrastruttura ta' 
servizzi diġitali ġeneralment iserrħu fuq 
approċċ arkitetturali ta' żewġ livelli: 
pjattaformi ta' servizzi ewlenin u servizzi 
ġeneriċi.

Or. en

Emenda 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness – Taqsima 1 – it-tieni paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjattaformi ta' servizzi ewlenin u l-
elementi modulari komuni tagħhom
jindirizzaw il-bżonnijiet ta' interoperabbiltà 
u sigurtà ta' proġetti ta' interess komuni. 
Huma intiżi biex jippermettu 
interazzjonijiet diġitali bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi u ċ-ċittadini, bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi u n-negozji u l-
organizzazzjonijiet, jew fost l-awtoritajiet 
pubbliċi ta' Stati Membri differenti, 
permezz ta' pjattaformi ta' interazzjoni 
standardizzati, transfruntiera, u ta' użu 
prattiku u faċli. L-infrastrutturi ta' servizzi 
diġitali f'elementi modulari għandhom 
jingħataw prijorità fuq infrastrutturi oħra ta' 
servizzi diġitali, billi tal-ewwel huma 
prekundizzjoni għal tat-tieni. Is-servizzi 
ġeneriċi jipprovdu l-konnessjoni mal-

Il-pjattaformi ta' servizzi ewlenin 
jindirizzaw il-bżonnijiet ta' interoperabbiltà 
u sigurtà ta' proġetti ta' interess komuni. 
Huma intiżi biex jippermettu 
interazzjonijiet diġitali bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi u ċ-ċittadini, bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi u n-negozji u l-
organizzazzjonijiet, jew fost l-awtoritajiet 
pubbliċi ta' Stati Membri differenti, 
permezz ta' pjattaformi ta' interazzjoni 
standardizzati, transfruntiera, u ta' użu 
prattiku u faċli. L-infrastrutturi ta' servizzi 
diġitali li jipprovdu parti integrali tal-
infrastrutturi tas-servizz diġitali, jew li 
jistgħu jservu bħala mudell għal 
pjattaformi ġodda, għandhom jingħataw 
prijorità fuq infrastrutturi oħra ta' servizzi 
diġitali Is-servizzi ġeneriċi jipprovdu l-
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pjattaformi ta' servizzi ewlenin, u 
jippermetti lis-servizzi nazzjonali ta' valur 
miżjud li jużaw il-pjattaformi ta' servizzi 
ewlenin. Jipprovdu portali bejn is-servizzi 
nazzjonali u l-pjattaformi ta' servizzi 
ewlenin, u jippermettu lill-awtoritajiet 
pubbliċi nazzjonali u l-organizzazzjonijiet, 
in-negozji u/jew iċ-ċttadini li jaċċessa l-
pjattaforma ta' servizzi ewlenin għat-
tranżazzjonijiet transfruntiera tagħhom. Il-
kwalità tas-servizzi u l-appoġġ għall-
partijiet interessati involuti fit-
tranżazzjonijiet transfruntiera għandhom 
jiġu żgurati. Għandhom jappoġġjaw u 
jħeġġu l-adozzjoni ta' pjattaformi ta' 
servizzi ewlenin.

konnessjoni mal-pjattaformi ta' servizzi 
ewlenin, u jippermetti lis-servizzi 
nazzjonali ta' valur miżjud li jużaw il-
pjattaformi ta' servizzi ewlenin. Jipprovdu 
portali bejn is-servizzi nazzjonali u l-
pjattaformi ta' servizzi ewlenin, u 
jippermettu lill-awtoritajiet pubbliċi 
nazzjonali u l-organizzazzjonijiet, in-
negozji u/jew iċ-ċttadini li jaċċessa l-
pjattaforma ta' servizzi ewlenin għat-
tranżazzjonijiet transfruntiera tagħhom. Il-
kwalità tas-servizzi u l-appoġġ għall-
partijiet interessati involuti fit-
tranżazzjonijiet transfruntiera għandhom 
jiġu żgurati. Għandhom jappoġġjaw u 
jħeġġu l-adozzjoni ta' pjattaformi ta' 
servizzi ewlenin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Emenda 53
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness – Taqsima 1 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Infrastrutturi ta' servizzi diġitali oħra, 
identifikati minn qabel bħala eliġibbli 
skont l-Artikolu 6(1):

2. Pjattaformi  ta' servizzi ewlenin, 
identifikati minn qabel bħala eliġibbli 
skont l-Artikolu 6(1):
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fit-test oriġinali mhuwiex ċar fejn hi inkluża l-kategorija ta' "pjattaformi ta' servizzi ewlenin" 
kif definiti fl-Artikolu 2 għaliex hu biss il-punt (f) li jidher espliċitament li jsemmi pjattaforma 
ta' servizz ewlieni.  Għalhekk jew dawn is-servizzi kollha huma pjattaformi ta' servizzi 
ewlenin jew id-definizzjoni ma għandha l-ebda taqsima korrispondenti fit-test.

Emenda 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness – Taqsima 1 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Infrastrutturi ta' servizzi diġitali oħra, 
identifikati minn qabel bħala eliġibbli 
skont l-Artikolu 6(1):

2. Infrastrutturi ta' servizzi diġitali oħra, 
identifikati minn qabel bħala eliġibbli 
skont l-Artikolu 6(1) u 6.3:

Or. en

Emenda 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Aċċess għar-riżorsi diġitali tal-wirt 
Ewropew Tirreferi għall-pjattaforma ta' 
servizzi ewlenin imsejsa fuq il-portal 
attwali Europeana. Il-pjattaforma se 
tipprovdi punt ta' aċċess uniku għall-
kontenut tal-wirt kulturali Ewropew fil-
livell tal-elementi, sett ta' 
speċifikazzjonijiet ta' interfaċċa għall-
interazzjoni mal-infrastruttura (tiftix għal 
dejta, tniżżil ta' dejta), appoġġ għall-
adattament ta' metadejta u d-dħul ta' 
kontenut ġdid, kif ukoll informazzjoni 

(f) Aċċess għar-riżorsi diġitali tal-wirt 
Ewropew Tirreferi għall-pjattaforma ta' 
servizzi ewlenin imsejsa fuq il-portal 
attwali Europeana. Il-pjattaforma tipprovdi 
punt ta' aċċess ċentrali għall-kontenut tal-
wirt kulturali Ewropew fil-livell tal-
elementi, sett ta' speċifikazzjonijiet ta' 
interfaċċa għall-interazzjoni mal-
infrastruttura (tiftix għal dejta, tniżżil ta' 
dejta), appoġġ għall-adattament ta' 
metadejta u d-dħul ta' kontenut ġdid, kif 
ukoll informazzjoni dwar kundizzjonijiet 
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dwar kundizzjonijiet għall-użu mill-ġdid 
tal-kontenut aċċessibbli permezz tal-
infrastruttura.

għall-użu mill-ġdid tal-kontenut aċċessibbli 
permezz tal-infrastruttura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Europeana diġà tipprovdi dan l-aċċess. Fil-fatt Europeana hi ferm avvanzata mal-mudell tad-
dejta interoperabbli u l-istandardizzazzjoni tad-drittijiet li qed ikunu kkuppjati mil-libreriji 
pubbliċi diġitali fl-Amerika tat-Tramuntana, l-Afrika u l-Korea. Hi wkoll punt ta' aċċess 
uniku, minħabba li permezz tal-API timmira li twassal aċċess lejn kull fejn jixtieq u jrid l-
utent . 

Emenda 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Proposta għal regolament
 Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur: Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-
Ċentri għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-
Istati Membri. L-operazzjonijiet għall-
ġestjoni tar-rappurtar ta' kontenut ta' 
abbuż sesswali, inklużi d-dispożizzjoni fil-
livell nazzjonali ta' hotlines biex ikun 
rappurtat l-abbuż, helplines u attivitajiet 
ta' sensibilizzazzjoni, kif ukoll il-
konnessjoni ma' awtoritajiet tal-pulizija, 
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali 
bħall-Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni 
tat-tneħħija ta' dan il-kontenut mill-
websajts relevanti. Dan se jkun appoġġat 
minn bażijiet tad-dejta komuni u minn 
servizzi ġeneriċi bħal:
(a) pjattaformi għal taħriġ u l-iżvilupp tal-
aħjar prattiki għall-SICs fl-Istati Membri.
(b)   Linji tat-telefown nazzjonali tal-
għajnuna għat-tfal, il-ġenituri u min 
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jieħu ħsiebhom dwar l-aħjar mezzi għat-
tfal biex jużaw l-internet u jevitaw it-
theddid minn kontenut u mġiba ta’ ħsara 
u illegali, u l-infrastruttura ta’ uffiċċju ta’ 
sapport għall-appoġġ.
(c) Linji tat-telefown nazzjonali ta’ 
emerġenza għar-rappurtar ta’ kontenut 
ta’ abbuż sesswali fuq it-tfal fuq l-internet
(d) kampanji nazzjonali ta' 
sensibilizzazzjoni,
(e) Għodod sabiex ikun assigurat aċċess 
għal kontenut u servizzi skont l-età xierqa,
(f) 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.
(g) 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, 
dawk li jwettqu dawn l-azzjonijiet u n-
negozjar kummerċjali ta’ tali kontenut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-Ċentri tal-Internet aktar Sikur (SIC) ġew imfaħħra għall-ħidma tagħhom fis-snien li 
għaddew, u għalhekk dan ix-xogħol jeħtieġ jitkompla. It-test oriġinali ma jiżgurax finanzi 
biżżejjed għall-operazzjonijiet kollha inklużi għal kampanji ta' sensibilizzazzjoni li attwalment 
huma ffinanzjati mill-UE. Għalhekk, il-pjattaforma tal-internet aktar sikur qed titqiegħed fl-
elementi modulari ewlenin biex tirrifletti l-importanza tagħha u tiżgura finanzjament 
prijoritarju. Għandu wkoll ikun enfasizzat li għal kooperazzjoni aħjar mal-awtoritajiet ta' 
nfurzar nazzjonali, hotlines u helplines għandhom ikunu provduti fil-livell nazzjonali minflok 
f'servizz ċentralizzat fl-UE.

Emenda 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Proposta għal regolament
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 Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt ġ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-
Ċentri għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-
Istati Membri. L-operati tal-back office 
għall-ġestjoni tar-rappurtar ta' kontenut 
ta' abbuż sesswali huma inklużi, kif ukoll 
il-konnessjoni ma' awtoritajiet ta' pulizija, 
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali 
bħall-Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni 
tat-tneħħija ta' dan il-kontenut mill-
websajts relevanti. Dan se jkun appoġġat 
minn bażijiet tad-dejta komuni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-Ċentri tal-Internet aktar Sikur (SIC) ġew imfaħħra għall-ħidma tagħhom fis-snien li 
għaddew, u għalhekk dan ix-xogħol jeħtieġ jitkompla. It-test oriġinali ma jiżgurax finanzi 
biżżejjed għall-operazzjonijiet kollha inklużi għal kampanji ta' sensibilizzazzjoni li attwalment 
huma ffinanzjati mill-UE. Għalhekk, il-pjattaforma tal-internet aktar sikur qed titqiegħed fl-
elementi modulari ewlenin biex tirrifletti l-importanza tagħha u tiżgura finanzjament 
prijoritarju. Għandu wkoll ikun enfasizzat li għal kooperazzjoni aħjar mal-awtoritajiet ta' 
nfurzar nazzjonali, hotlines u helplines għandhom ikunu provduti fil-livell nazzjonali minflok 
f'servizz ċentralizzat fl-UE.

Emenda 58
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-Ċentri 

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-Ċentri 
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għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-Istati 
Membri. L-operati tal-back office għall-
ġestjoni tar-rappurtar ta' kontenut ta' abbuż 
sesswali huma inklużi, kif ukoll il-
konnessjoni ma' awtoritajiet ta' pulizija, 
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali 
bħall-Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni tat-
tneħħija ta' dan il-kontenut mill-websajts 
relevanti. Dan se jkun appoġġat minn 
bażijiet tad-dejta komuni.

għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-Istati 
Membri. L-SICs fl-Istati Membri huma 
elementi ewlenin tal-infrastruttura tas-
servizz tal-internet aktar sikur, li fihom 
helplines, hotlines u attivitajiet ta' 
sensibilizzazzjoni għandhom importanza 
partikolari. Għalhekk, il-punti nodali tas-
sensibilizzazzjoni, attivitajiet tal-helpline, 
u l-hotline tal-SICs jeħtieġ jiggarantixxu 
fondi annwali għal mill-inqas 15-il miljun 
euro. L-operati tal-back office għall-
ġestjoni tar-rappurtar ta' kontenut ta' abbuż 
sesswali huma inklużi, kif ukoll il-
konnessjoni ma' awtoritajiet ta' pulizija, 
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali 
bħall-Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni tat-
tneħħija ta' dan il-kontenut mill-websajts 
relevanti. Dan se jkun appoġġat minn 
bażijiet tad-dejta komuni.

Or. en

Emenda 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-Ċentri 
għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-Istati 
Membri. L-operati tal-back office għall-
ġestjoni tar-rappurtar ta' kontenut ta' abbuż 
sesswali huma inklużi, kif ukoll il-
konnessjoni ma' awtoritajiet ta' pulizija, 
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali 
bħall-Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni tat-
tneħħija ta' dan il-kontenut mill-websajts 
relevanti. Dan se jkun appoġġat minn 
bażijiet tad-dejta komuni.

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-Ċentri 
għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-Istati 
Membri. L-SICs fl-Istati Membri huma 
elementi ewlenin tal-infrastruttura tas-
servizz tal-internet aktar sikur, li fihom 
helplines, hotlines u attivitajiet ta' 
sensibilizzazzjoni għandhom importanza 
partikolari. L-operati tal-back office għall-
ġestjoni tar-rappurtar ta' kontenut ta' abbuż 
sesswali huma inklużi, kif ukoll il-
konnessjoni ma' awtoritajiet ta' pulizija, 
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali 
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bħall-Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni tat-
tneħħija ta' dan il-kontenut mill-websajts 
relevanti. Dan se jkun appoġġat minn 
bażijiet tad-dejta komuni.

Or. en

Emenda 60
Claudette Abela Baldacchino

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-Ċentri 
għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-Istati 
Membri. L-operati tal-back office għall-
ġestjoni tar-rappurtar ta' kontenut ta' abbuż 
sesswali huma inklużi, kif ukoll il-
konnessjoni ma' awtoritajiet ta' pulizija, 
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali 
bħall-Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni tat-
tneħħija ta' dan il-kontenut mill-websajts 
relevanti. Dan se jkun appoġġat minn 
bażijiet tad-dejta komuni.

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-Ċentri 
għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-Istati 
Membri. L-SICs fl-Istati Membri huma l-
element kostitwenti tal-infrastruttura tas-
servizz tal-internet aktar sikur. Huma biss 
l-SICs bħala parti mis-servizz ewlieni tal-
Unjoni li jiggarantixxi l-valur miżjud tal-
Unjoni. L-operati tal-back office għall-
ġestjoni tar-rappurtar ta' kontenut ta' abbuż 
sesswali huma inklużi, kif ukoll il-
konnessjoni ma' awtoritajiet ta' pulizija, 
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali 
bħall-Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni tat-
tneħħija ta' dan il-kontenut mill-websajts 
relevanti. Dan se jkun appoġġat minn 
bażijiet tad-dejta komuni.

Or. en

Emenda 61
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
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 Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-Ċentri 
għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-Istati 
Membri. L-operati tal-back office għall-
ġestjoni tar-rappurtar ta' kontenut ta' abbuż 
sesswali huma inklużi, kif ukoll il-
konnessjoni ma' awtoritajiet ta' pulizija, 
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali 
bħall-Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni tat-
tneħħija ta' dan il-kontenut mill-websajts 
relevanti. Dan se jkun appoġġat minn 
bażijiet tad-dejta komuni.

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-Ċentri 
għal Internet aktar Sikur (SICs), inklużi 
punti nodali ta' sensibilizzazzjoni, 
helplines u hotlines, fl-Istati Membri. L-
operati tal-back office għall-ġestjoni tar-
rappurtar ta' kontenut ta' abbuż sesswali 
huma inklużi, kif ukoll il-konnessjoni ma' 
awtoritajiet ta' pulizija, inklużi 
organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-
Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni tat-
tneħħija ta' dan il-kontenut mill-websajts 
relevanti. Dan se jkun appoġġat minn 
bażijiet tad-dejta komuni.

Or. en

Emenda 62
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
 Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-Ċentri 
għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-Istati 
Membri. L-operati tal-back office għall-
ġestjoni tar-rappurtar ta' kontenut ta' abbuż 
sesswali huma inklużi, kif ukoll il-
konnessjoni ma' awtoritajiet ta' pulizija, 
inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali 
bħall-Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni tat-
tneħħija ta' dan il-kontenut mill-websajts 
relevanti. Dan se jkun appoġġat minn 

(g) Infrastruttura ta’ servizz tal-internet 
aktar sikur Tirreferi għall-pjattaforma 
għall-ksib, l-operat u l-manutenzjoni ta' 
faċilitajiet informatiċi maqsuma, bażijiet 
tad-dejta u għodod ta' software għaċ-Ċentri 
għal Internet aktar Sikur (SICs) fl-Istati 
Membri. L-operati tal-back office għall-
ġestjoni u l-helplines nazzjonali tar-
rappurtar ta' kontenut ta' abbuż sesswali 
huma inklużi, kif ukoll il-konnessjoni ma' 
awtoritajiet ta' pulizija, inklużi 
organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-
Interpol, u fejn xieraq, il-ġestjoni tat-
tneħħija ta' dan il-kontenut mill-websajts 
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bażijiet tad-dejta komuni. relevanti. Dan se jkun appoġġat minn 
bażijiet tad-dejta komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-netwerk tal-helplines nazzjonali li ilhom jiżistu mill-1999 urew il-valur tagħhom u 
għalhekk għandhom jitkomplew. 

Emenda 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) L-użu ta' infrastrutturi fit-trasport 
pubbliku li jippermettu l-użu ta' servizzi 
ta' prossimità sikuri u interoperabbli: l-
użu ta' infrastrutturi fit-trasport pubbliku 
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.

Or. en

Emenda 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) Reġistri elettroniċi u/jew sistemi 
nazzjonali speċjalizzati fl-IT, il-ħolqien u 
l-interkonnessjoni tagħhom saret 
obbligatorja fil-livell Ewropew skont it-
termini ta' għadd ta' regolamenti, direttivi 
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u deċiżjonijiet.

Or. ro

Emenda 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(hb) 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 
fl-Ewropa għall-materjal edukattiv 
kondiviż. Aċċess kost-effettiv għal u 
kwalità imtejba ta' materjal edukattiv 
permezz ta' evalwazzjoni bejn il-pari 
għandha ssaħħaħ il-koeżjoni 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-Unjoni bħal "Erasmus għal 
Kulħadd". Dan jista' jtejjeb l-aċċess 
għall-edukazzjoni u jsaħħaħ il-pożizzjoni 
tal-Unjoni fl-ambitu akkademiku globali.

Or. en

Emenda 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
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Anness – taqsima 1 – punt 2 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(hb) Servizzi transkonfinali interoperabbli 
tas-servizzi governattivi elettroniċi.

Or. ro

Emenda 67
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – punt 2 – parti introduttorja – paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn possibbli l-isfruttament tas-sinerġiji 
potenzjali bejn it-tnedija ta’ netwerks tal-
broadband u netwerks ta’ utilitajiet oħra 
(l-enerġija, it-trasport, l-ilma, id-drenaġġ, 
eċċ), b’mod partikolari dawk relatati mad-
distribuzzjoni intelliġenti tal-elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li ż-żewġ punti msemmija hawn fuq jikkonsistu f'azzjonijiet konkreti, il-punt numru 
tlieta jidher aktar bħala prekundizzjoni jew għan u m'għandux għalhekk sistematikament ikun 
parti mill-enumerazzjoni.

Emenda 68
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
 Anness – taqsima 2 – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Assistenza fit-tnaqqis tad-distakk 
diġitali

Or. ro
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Emenda 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
 Anness – Taqsima 2 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proġetti kollha appoġġjati 
finanzjarjament fil-qafas ta' dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
b'mod sinifikanti għall-ilħiq tal-miri tal-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa.

Il-proġetti kollha appoġġjati 
finanzjarjament fil-qafas ta' dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
b'mod sinifikanti għall-ilħiq ta' 100 Mbps 
u 1 Gbps u aktar fejn possibbli.

Or. en

Emenda 70
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
 Anness – Taqsima 2 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proġetti kollha appoġġjati 
finanzjarjament fil-qafas ta' dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
b'mod sinifikanti għall-ilħiq tal-miri tal-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa.

Il-proġetti kollha appoġġjati 
finanzjarjament fil-qafas ta' din it-taqsima
għandhom jikkontribwixxu b'mod
sinifikanti għall-ilħiq tal-miri tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jew din tirreferi speċifikament għat-taqsima tal-broadband jew trid titqiegħed fil-bidu tal-
Anness. Minħabba li mhux l-infrastrutturi kollha tas-servizz diġitali jkollhom rabta diretta 
mal-miri tal-aġenda diġitali, għandu jkun iċċarat li dan ir-rekwiżit japplika biss għat-taqsima 
tal-broadband.

Emenda 71
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament



AM\941114MT.doc 41/45 PE514.689v01-00

MT

 Anness – Taqsima 2 – punt 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Azzjonijiet iffinanzjati direttament mill-
Unjoni għandhom:

(a) Azzjonijiet iffinanzjati direttament mill-
Unjoni għandhom potenzjal għoli ta' 
replikabbiltà, u b'hekk jippermettu l-ksib 
ta' impatt aktar qawwi fuq is-suq bis-
saħħa tal-effett ta' dimostrazzjoni 
tagħhom. Barra minn hekk l-azzjonijiet 
għandhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti kollha għandu jkollhom potenzjal għoli ta' replikabbiltà. Il-fondi pubbliċi 
m'għandhomx jintużaw fi proġetti li jirrikjedu soluzzjonijiet speċifiċi li jiffunzjonaw biss skont 
kundizzjonijiet speċjali, imma fi proġetti li potenzjalment jistgħu jkunu implimentati fuq skala 
usa'. Dan jirrifletti wkoll l-Artikolu 6. il-paragrafu 5 (f) fejn ir-replikabbiltà hi element 
kumulattiv minflok wieħed alternattiv.

Emenda 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
 Anness – taqsima 2 – punt 2 – punt a – subparagrafu a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jissejsu fuq teknoloġija tal-ogħla livell, 
tkunx bil-fili jew bla fili, ikunu kapaċi 
jwasslu servizzi tal-broadband 
b'veloċitajiet għoljin ħafna, u b'hekk jilħqu 
d-domanda għall-applikazjonijiet li jitolbu 
medda ta' frewkenzi wiesgħa, jew

(a) jissejsu fuq teknoloġija tal-ogħla livell, 
tkunx bil-fili jew bla fili, ikunu kapaċi 
jwasslu servizzi tal-broadband 
b'veloċitajiet għoljin ħafna ta' għall-inqas 
100 Mbps, u b'hekk jilħqu d-domanda 
għall-applikazjonijiet li jitolbu medda ta' 
frewkenzi wiesgħa, jew

Or. en

Emenda 73
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
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 Anness – taqsima 2 – punt 2 – punt a – subparagrafu c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikollhom potenzjal għoli ta' 
replikabbiltà, u b'hekk jippermettu l-ksib 
ta' impatt aktar qawwi fuq is-suq bis-
saħħa tal-effett ta' dimostrazzjoni 
tagħhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti kollha għandu jkollhom potenzjal għoli ta' replikabbiltà. Il-fondi pubbliċi 
m'għandhomx jintużaw fi proġetti li jirrikjedu soluzzjonijiet speċifiċi li jiffunzjonaw biss skont 
kundizzjonijiet speċjali, imma fi proġetti li potenzjalment jistgħu ikunu implimentati fuq skala 
usa'. Dan jirrifletti wkoll l-Artikolu 6. il-paragrafu 5 (f) fejn ir-replikabbiltà hi element 
kumulattiv minflok wieħed alternattiv.

Emenda 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – punt 2 – punt a – subparagrafu ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jikkonforma mal-liġi applikabbli, 
b'mod partikolari mal-liġi tal-
kompetizzjoni u mal-obbligu li jassigura 
aċċess. Huma biss netwerks miftuħa 
għall-kompetizzjoni li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-fondi pubbliċi kif stabbilit 
f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 75
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
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Anness – taqsima 2 – punt 2 – punt a – subparagrafu cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) Jappoġġjaw in-natura miftuħa tal-
Internet billi jiżguraw li jkun ipprojbit 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 l-
aktar intensivi, 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 Universali).

Or. en

Emenda 76
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – punt 2 – punt a – subparagrafu cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) Jappoġġjaw in-natura miftuħa tal-
Internet billi jiżguraw li jkun ipprjobit l-
imblukkar ta’ servizzi 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 l-aktar intensivi, 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 
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man-netwerks u s-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi (id-
Direttiva għas-Servizz Universali).

Or. en

Emenda 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Azzjonijiet iffinanzjati minn kontributi 
addizzjonali delimitati kif ipprovdut skont 
l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) Nru 
xxxx/2012 [ir-Regolament tas-CEF] 
għandhom iġibu kapaċitajiet sinifikanti 
ġodda lis-suq f'termini ta' disponibbiltà tas-
servizz, veloċitajiet u kapaċità tal-
broadband. Il-proġetti li jipprovdu 
veloċitajiet ta' trażmissjoni tad-dejta ta' 
inqas minn 30 Mbps għandhom jiżguraw, 
progressivament, iż-żieda tal-veloċitajiet sa 
mill-inqas 30 Mbps.

b) Azzjonijiet iffinanzjati minn kontributi 
addizzjonali delimitati kif ipprovdut skont 
l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) Nru 
xxxx/2012 [ir-Regolament tas-CEF] 
għandhom iġibu kapaċitajiet sinifikanti 
ġodda lis-suq f'termini ta' disponibbiltà tas-
servizz, veloċitajiet u kapaċità tal-
broadband. Il-proġetti li jipprovdu 
veloċitajiet ta' trażmissjoni tad-dejta ta' 
inqas minn 100 Mbps għandhom jiżguraw, 
progressivament, iż-żieda tal-veloċitajiet sa 
mill-inqas 100 Mbps.

Or. en

Emenda 78
Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Azzjonijiet: Azzjonijiet iffinanzjati 
minn kontributi addizzjonali delimitati kif 
ipprovdut skont l-Artikolu 15(2) tar-
Regolament (UE) Nru xxxx/2012 [ir-
Regolament tas-CEF] għandhom iġibu 
kapaċitajiet sinifikanti ġodda lis-suq 
f'termini ta' disponibbiltà tas-servizz, 

(b)  Azzjonijiet iffinanzjati minn kontributi 
addizzjonali delimitati kif ipprovdut skont 
l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) Nru 
xxxx/2012 [ir-Regolament tas-CEF] 
għandhom iġibu kapaċitajiet sinifikanti 
ġodda lis-suq f'termini ta' disponibbiltà tas-
servizz, veloċitajiet u kapaċità tal-
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veloċitajiet u kapaċità tal-broadband. Il-
proġetti li jipprovdu veloċitajiet ta' 
trażmissjoni tad-dejta ta' inqas minn 30 
Mbps għandhom jiżguraw, 
progressivament, iż-żieda tal-veloċitajiet sa 
mill-inqas 30 Mbps.

broadband. Il-proġetti għandhom jiżguraw, 
progressivament, iż-żieda tal-veloċitajiet 
tal-miri tal-Aġenda Diġitali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punt ta' referenza tagħhom għandu jkun il-miri tal-aġenda diġitali.

Emenda 79
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
 Anness – taqsima 3 - parti introdutorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taqsima 3: Azzjonijiet orizzontali Taqsima 3: Azzjonijiet ta' appoġġ għall-
programmi

L-iskjerar tan-netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej, li se 
jgħin biex ineħħi l-konġestjoni li teżisti fis-
suq uniku diġitali, se jkun akkumpanjat 
minn studji u azzjonijiet ta' appoġġ għall-
programmi. Dawn l-azzjonijiet jistgħu 
jikkonsistu minn:

L-iskjerar tan-netwerks diġitali trans-
Ewropej, li se jgħin biex ineħħi l-
konġestjoni li teżisti fis-suq uniku diġitali, 
se jkun akkumpanjat minn azzjonijiet ta' 
appoġġ għall-programmi. Dawn l-
azzjonijiet jistgħu jikkonsistu minn:

Or. en


