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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal 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
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0657),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 172 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0373/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta'..2012 ... 20121,

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ...2012, 20122,
wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-
Ikel, u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7–0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
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-

(1) In-netwerks u s-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet qegħdin isiru 
infrastrutturi dejjem aktar ibbażati fuq l-

                                               
1 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0.
2 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0.
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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.

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, il-
kompetittività u s-Suq Uniku.

Or. en

Emenda 2
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-

(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 provduti minn teknoloġiji 
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, 
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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.

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'żoni inqas żviluppati, rurali u 
suburbani 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 
jippermettu li ċ-ċittadini Ewropej u l-
industriji jibbenefikaw b'mod sħiħ mill-
potenzjal ta' aċċess miftuħ għan-netwerks 
tal-broadband.

Or.{EN}en

Emenda 3
Proposta għal Regolament
Premessa 3a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi 
Programm multiannwali tal-Politika tal-
Ispettru tar-Radju1għandha, sal-
1 ta' Jannar 2013, tagħmel il-firxa tal-
frekwenza ta' 800MHz disponibbli għal 
servizzi broadband bla fili. 
_____________
1 ĠU L 81, 21.3.2012, p. 7.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal Regolament
Premessa 4
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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-appoġġ pubbliku biex isir 
investiment f'netwerks aktar veloċi jista' 
jkun meħtieġ imma għandu jkun 
indirizzat bil-għaqal lejn oqsma fejn 
hemm nuqqas ta' inċentiv kummerċjali 
għal investiment, tipikament bħal dak li 
hemm f'żoni rurali u remoti. L-appoġġ 
pubbliku għal dawn iż-żoni ma għandux 
jgħawweġ il-kompetizzjoni bla bżonn, 
joħnoq l-investimenti privati jew joħloq 
disinċentivi għall-investiment.

Or. en

Emenda 5
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 

(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 
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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.

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, jekk il-valur miżjud u l-
fattibilità tagħhom jiġu vvalutati minn 
fażijiet sperimentali u minn 
evalwazzjonijiet indipendenti, u 
jindirizzaw in-nuqqasijiet tas-suq kif ukoll 
it-tneħħija tal-konġestjonijiet li jxekklu t-
tlestija tas-Suq Uniku.

Or. en

Emenda 6
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-
investiment, il-kompetizzjoni u l-
innovazzjoni fis-suq għal servizzi tal-

(7) L-azzjonijiet fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband se jkunu konformi mal-
politiki, ir-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-
broadband, li jipprovdu gwida dwar l-
applikazzjoni ta' fondi pubbliċi għal 
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broadband b’mod partikolari fit-
tranżizzjoni għan-netwerks ta’ aċċess tal-
ġenerazzjoni li jmiss (NGAs).

proġetti tal-broadband, jistabbilixxu 
kriterji rigorużi għall-applikazzjoni ta' 
fondi tal-istat u għan-notifika ta' proġetti 
biex ikunu evalwati 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 7
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 jista' 
jkun neċessarju fejn huwa meħtieġ li 
jingħelbu n-nuqqasijiet tas-suq dimostrati 
u persistenti, inkluż investiment baxx fi 
proġetti mhux kummerċjali. Billi tipprovdi 
appoġġ finanzjarju u ingranaġġ ta’ 
finanzjament addizzjonali għall-proġetti ta’ 
infrastruttura mmexxija mis-suq, u 
għalhekk jagħti appoġġ lill-inizjattivi li 
jkunu qed jikbru u jiżviluppaw, 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 8
Proposta għal Regolament
Premessa 10
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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 tiġi evitati 
duplikazzjoni jew superviżjoni u żieda fil-
burokrazija u l-piż amministrattiv.

Or. en

Emenda 9
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 
huma rikonoxxuti għall-għoti ta’ servizzi 
pubbliċi online li jikkontribwixxu sabiex 
jiżdiedu l-effiċjenza u l-effikaċja tas-settur 
pubbliku u s-settur privat. 

(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 
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 għal aktar żvilupp għal dawk is-
servizzi mhux biss isaħħaħ is-Suq Uniku, 
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iżda jistimula l-ħiliet elettroniċi u d-
domanda għal netwerks NGA, b'hekk 
jagħti opportunità akbar lill-investimenti 
pubbliċi u privati fi proġetti 
infrastrutturali f'ċerti żoni.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal Regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Għandhom ikunu stabbiliti rekwiżiti 
ta' sigurtà sabiex jiġu żgurati l-aħjar 
livelli ta' privatezza u ta' protezzjoni tad-
dejta personali u biex ikun evitat 
kwalunkwe tip ta' traċċar ta' 
informazzjoni u profil personali, inklużi l-
istat mediku u r-rekords tas-saħħa.

Or. en

Emenda 11
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 

(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 
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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.

għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 
proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett ta’ interess komuni li m'għadux 
utli 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 perjodu 
qasir ta' żmien.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) jiżviluppaw livell sostenibbli ta' 
kompetittività f'reġjuni inqas popolati u 
inqas żviluppati, l-aktar żoni rurali u 
suburbani li għandhom konnessjonijiet 
b'veloċità baxxa jew medja, meta 
jaċċessaw netwerks tal-broadband u 
jiżguraw l-inklużjoni elettronika taċ-
ċittadini li jgħixu f'dawk iż-żoni.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – 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 lokali, nazzjonali u reġjonali tat-
telekomunikazzjoni kif ukoll l-aċċess 
miftuħ u mhux diskriminatorju għal dawn 
in-netwerks. Sabiex is-Suq Uniku Diġitali 
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jkun ikkompletat, jeħtieġ ikun hemm 
kooperazzjoni u koordinazzjoni mill-qrib 
tal-attivitajiet taħt il-programm CEF mal-
azzjonijiet nazzjonali u reġjonali tal-
broadband.

Or. en

Emenda 14
Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – 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 tan-newtralità 
teknoloġika 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 15
Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – 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, il-
konformità mal-istandards internazzjonali 
u tal-UE u l-koordinazzjoni fuq livell
Ewropew, l-operat, il-manutenzjoni u l-
aġġornament tagħhom.

Or. en
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Emenda 16
Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Aċċess miftuħ" tfisser aċċess bl-
ingrossa għall-infrastruttura għall-
operaturi kollha tal-komunikazzjoni 
elettronika fuq kundizzjonijiet ugwali u 
mhux diskriminatorji li jippermettulhom 
li jikkompetu b'mod sħiħ mal-operatur li 
jippossiedi jew jiġġestixxi l-infrastruttura, 
b'hekk tissaħħaħ l-għażla u l-
kompetizzjoni għall-utenti li għandhom 
ikunu jistgħu i) jaċċessaw il-kontenut u ii) 
iħaddmu applikazzjoni tal-għażla 
tagħhom skont termini kummerċjali 
speċifikati b'mod ċar u trasparenti offruti 
mill-operatur elettroniku li qed jipprovdi 
servizzi tal-broadband tal-għażla 
tagħhom.  L-aċċess għandu jkollu prezz 
ġust li jippermetti introjtu ġust filwaqt li 
jiżgura kemm l-investiment għal 
titjib/manteniment u vijabilità ekonomika 
tal-infrastruttura kif ukoll użu massimu 
mill-utenti.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – 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;

Or. en



PE487.697v01-00 16/28 PR\898508MT.doc

MT

Emenda 18
Proposta għal Regolament
Artikolu 4 - 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 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, filwaqt li titqies id-
domanda għal internet ultraveloċi, li juża 
t-tipi kollha ta' teknoloġija disponibbli fuq 
il-bażi ta' newtralità teknoloġika, li hi 
kruċjali għal internet miftuħ u dinamiku;

Or. en

Emenda 19
Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – 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
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Emenda 20
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 
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. 
Dan it-tip ta' evalwazzjoni 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

Emenda 21
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 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 
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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 22
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 23
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) prijoritajiet tal-politika emerġenti; jew imħassar

Or. en

Emenda 24
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 8 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jesebixxi valur miżjud Ewropew; (c) jesebixxi valur miżjud Ewropew, bħala 
riżultat ta' evalwazzjoni tal-fattibilità u 
tal-kostbenefiċċju; 

Or. en

Emenda 25
Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2
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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. Il-
Kummissjoni għandha tqis sew l-opinjoni 
tal-Grupp Espert. Fejn il-Kummissjoni 
tagħżel li ma ssegwix l-opinjoni tal-Grupp 
Espert, hi għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew, u tagħti raġuni 
għall-pożizzjoni tagħha.

Or. en

Emenda 26
Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

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 jibqax jirrifletti 
l-prijoritajiet politiċi, l-iżviluppi 
teknoloġiċi, tas-suq jew ambjentali jew is-
sitwazzjoni fis-swieq rilevanti. Reviżjoni 
bħal din tista’ titwettaq ukoll fi kwalunkwe 
żmien ieħor meta din tidher li tkun xierqa.

Or. en
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Emenda 27
Proposta għal Regolament
Anness – introduzzjoni – 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-promozzjoni ta' investiment 
ġdid, 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.

Or. en

Emenda 28
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:
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Emenda 29
Proposta għal Regolament
Anness – 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.

imħassar

Or. en

Emenda 30
Proposta għal Regolament
Anness – Taqsima 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-reġjuni anqas żviluppati, l-appoġġ 
għall-użu tan-netwerks tal-broadband 

Fir-reġjuni anqas żviluppati, l-appoġġ 
għall-użu tan-netwerks tal-broadband jista'
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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.

primarjament ikun ipprovdut permezz tal-
istrumenti tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Koeżjoni. Għotjiet u / jew strumenti 
finanzjarji mill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, jekk il-valur miżjud u l-fattibilità 
tagħhom ikunu evalwati mill-fażijiet 
pilota u minn valutazzjonijiet 
indipendenti, għandhom jikkumplimentaw
appoġġ bħal dan u jnaqqsu l-ispejjeż tal-
proġett billi jkopru parti mir-riskju tal-
kreditu tal-investitur fejn ikun neċessarju 
biex jinkisbu l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament. Madankollu, il-Kummissjoni 
għandha tikkoordina l-allokazzjoni tal-
fondi, b'hekk tevita kwalunkwe 
dupplikazzjoni jew superviżjoni. 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. en

Emenda 31
Proposta għal Regolament
Anness – Taqsima 2 – paragrafu 9

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 
pubbliċi u privati 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 b'densità baxxa jew medja madwar l-
Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 32
Proposta għal Regolament
Anness – Taqsima 2 – paragrafu 10 – 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 aktar; jew

Or. en

Emenda 33
Proposta għal Regolament
Anness – Taqsima 2 – paragrafu 10 – 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 50 % tad-djar abbonati għal 
veloċitajiet ta' 100Mbps u aktar;

Or. en

Emenda 34
Proposta għal Regolament
Anness – Taqsima 2 – paragrafu 10 – 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 mar-regoli tal-għajnuna 
mill-Istat

Or. en
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Emenda 35
Proposta għal Regolament
Anness – Taqsima 2 – paragrafu 14 – 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), li huma 
mistennija li jinvestu f’netwerks passivi 
tal-broadband, waħedhom jew fi sħubija 
ma' operaturi oħra pubbliċi u privati.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal Regolament
Anness – Taqsima 3 - parti introdutorja

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 
internazzjonalment kompatibbli tal-
infrastruttura tas-servizz diġitali, 
akkumpanjati minn infrastrutturi essenzjali 
tas-servizz diġitali bażiċi. Għandha tkun 
ibbażata fuq approċċ f’żewġ livelli:

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

Fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali ġdid għall-2014-2020, il-Kummissjoni Ewropea 
pproponiet strument ġdid li jippromovi infrastrutturi integrati Ewropej fis-setturi tat-trasport, 
l-enerġija u t-telekomunikazzjoni, il-Faċilità Nikkolegaw l-Ewropa (CEF).

Il-proposta CEF se tillibera 50 biljun euro għall-infrastruttura tan-netwerk li ttjejjeb il-
konnessjonijiet fl-Unjoni Ewropea u tagħti bidu għal effett multiplikatur billi tipprovdi l-
kapital pubbliku u privat meħtieġ għall-ħtiġijiet tal-investimenti kkalkulati li jlaħħqu 1000 
biljun euro.

Minħabba li l-baġits pubbliċi fuq livelli nazzjonali u lokali mhux se jkunu jistgħu jiffinanzjaw 
waħedhom il-proġetti, il-Kummissjoni qed tipproponi strument baġitarju ġdid sabiex tattira 
fondi oħra pubbliċi u privati u tnaqqas ir-riskji għall-investituri privati.

L-użu tal-Fondi Strutturali u l-programm ta' Kompettitività u Innovazzjoni għall-infrastrutturi 
tas-servizz diġitali li jkunu użati biss għall-proġetti pilota mhux se jkunu biżżejjed biex 
jassiguraw żvilupp sinifikanti tas-servizzi diġitali, speċjalment fiż-żoni rurali tal-Unjoni 
Ewropea. Barra minn hekk, is-sitwazzjoni ekonomika diffiċli li qed tiffaċċja l-UE u 
speċjalment xi pajjiżi, qed thedded l-investimenti f'infrastruttura ġdida u l-iżvilupp ta' suq 
diġitali Ewropew uniku. 

Is-CEF tieħu post il-bażijiet legali TEN-T/TEN-E u eTEN b'regolament uniku għall-
iffinanzjar, li għandu l-għan li jiggarantixxi integrazzjoni u sinerġiji massimi ma' strumenti 
oħra tal-UE u ma' politiki u regolamenti oħra tal-UE.

Is-CEF qed tipprevedi kważi 9.2 biljun euro biex tappoġġa investimenti f'netwerks tal-
broadband veloċi u ultraveloċi u servizzi diġitali pan-Ewropej. L-għan ewlieni tal-proposta hu 
li jintlaħqu l-objettivi tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa għall-2020 ta' aċċess broadband għal 
kulħadd b'veloċità ta' mill-inqas 30 megabit kull sekonda (Mbps), b'madwar 50% tal-unitajiet 
domestiċi abbonati għal veloċitajiet ogħla minn 100Mbps.

Għall-inqas 7 biljuni mill-EUR 9.2 biljun se jkunu disponibbli għal investimenti 
f'infrastruttura tal-broadband b'veloċità għolja. Il-parti li jifdal se tingħata, primarjament 
permezz ta' għotjiet, għal proġetti li jgħinu sabiex servizzi pubbliċi u tan-netwerk essenzjali 
isiru online. Dawk il-proġetti jinkludu servizzi transkonfinali ta' interess pubbliku (servizzi 
elettroniċi tas-Saħħa, tad-dokument tal-Identità u s-servizzi elettroniċi tal-Ġustizzja) u 
għandhom jiggarantixxu aċċess veloċi għaċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, l-
industrija tal-UE għall-pjattaformi diġitali, għall-infrastrutturi tal-broadband, għan-netwerks 
tat-telekomunikazzjoni.

L-internet broadband u s-servizzi diġitali transkonfinali huma l-infrastrutturi diġitali tal-futur 
u, skont numru ta' studji, se jkollhom impatt sinifikattiv fuq il-produttività tax-xogħol u fuq il-
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PDG per capita. Ġie kkalkulat li 10% ta' penetrazzjoni ogħla tal-broadband fi kwalunkwe sena 
hi korrelata ma' 1.5% żieda fil-produttività tax-xogħol fuq il-ħames snin ta' wara.

Fuq il-bażi ta' kalkoli konservattivi, il-Kummissjoni Ewropea tqis li s-CEF tista' tistimola 
investimenti finanzjarji ta' aktar minn EUR 50 biljun u sa EUR 100 biljun f'infrastruttura tal-
broadband b'veloċità għolja. 

L-għan tal-proposta għal regolament attwali hu li jiġu stabbiliti għadd ta' linji gwida għal 
netwerks tat-telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej li jneħħu l-ostakli li jfixklu l-ikkompletar 
tas-Suq Diġitali Uniku u sabiex li jeliminaw id-distakk diġitali li qed jifred ir-reġjuni tal-UE 
billi jippromovu investimenti privati f'dawk iż-żoni li attwalment għandhom konnessjonijiet 
b'veloċità baxxa jew li m'għandhom l-ebda konnessjoni.

1. Kummenti ġenerali

Ir-rapporteur fil-parti l-kbira jaqbel mal-proposta tal-Kunsill. Is-CEF fil-qasam tal-
infrastruttura għal servizzi broadband u diġitali tista' titqies bħala wieħed mill-mekkaniżmi 
kumplimentari possibbli, li jista' jistimula l-investimenti meħtieġa mis-settur privat u pubbliku 
f'dawn żoni. Uħud minn dawn l-investimenti - b'mod partikolari dawk għal proġetti mhux 
kummerċjali jew bi qliegħ baxx - jistgħu ma jseħħux mingħajr dan l-appoġġ finanzjarju 
propost.

Ir-Rapporteur jemmen li dan ir-regolament, flimkien mar-regolament dwar is-CEF, 
prinċipalment għandu joħloq ambjent li jiffavorixxi n-negozju fl-iżvilupp tal-infrastruttura tat-
telekomunikazzjonijiet. Dan għandu jsir prinċipalment permezz ta' strumenti finanzjarji bħal 
garanziji, eċċ. L-għotjiet għandhom jintużaw biss f'każi eċċezzjonali.

Għar-Rapporteur, hu għalhekk meħtieġ li l-Istati Membri jkompju jistimulaw l-iżvilupp tas-
suq b'infrastruttura tat-telekomunikazzjonijiet billi jneħħu l-ostakli li jżommu progress aktar 
mgħaġġel u billi jippromovu l-kompetizzjoni f'dan is-suq. Mhux rakkomandat li jkun hemm 
proġetti ppjanati u ġestiti ċentralment għal żvilupp akbar tas-settur tal-ICT, minħabba r-rabtiet 
mill-qrib ta' dan is-settur mas-suq u minħabba bidliet rapidi fid-direzzjoni ta' dan l-iżvilupp. 

F'ambjent kompletament ibbażat fuq is-suq, dan ir-regolament m'għandux jintervjeni b'miżuri 
u influenzi li ma jkunux ibbażati fuq is-suq imma b'mod responsabbli għandu jtaffi l-iżbilanċi 
fl-ekonomija diġitali. L-iżbilanċ prinċipali hu relatat mad-distakk diġitali bejn iż-żoni rurali u 
dawk urbani biex dawn jista' jkollhom konnessjoni ta' internet veloċi u l-użu ta' servizzi 
diġitali marbuta miegħu. It-tnaqqis f'dan id-distakk hu wieħed mill-prijoritajiet ewlenin tar-
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Rapporteur. Hu wieħed mill-oqsma fejn il-flus pubbliċi jistgħu jippromovu b'mod effettiv l-
iżvilupp ta' dan is-suq.

2. Kummenti speċifiċi

L-istrument propost għandu jikkonċentra l-aktar fuq oqsma tal-infrastruttura fejn hemm 
dgħufijiet li jistgħu jiġu mtaffija jew imneħħija u li ma tistax tinstab soluzzjoni għalihom 
permezz ta' strumenti oħra jew purament b'entità kummerċjali. Ir-Rapporteur jixtieq 
jenfasizza li l-appoġġ finanzjarju minn dan l-istrument m'għandux iwassal għal distorsjoni fil-
kompetizzjoni ekonomika. Dan ifisser li, fir-rigward tal-infrastruttura tal-broadband, l-appoġġ 
finanzjarju għandu prinċipalment ikun dirett lejn żoni b'densità baxxa jew medja, fejn l-
investituri privati ma jkunux lesti li jinvestu minħabba profitt baxx għall-investimenti 
tagħhom. Konsegwentement, l-istrument għandu jassigura li l-appoġġ finanzjarju tal-UE 
jikkonsolida u jiżviluppa l-kompetittività ta' reġjuni anqas popolati u żviluppati fl-aċċess għal 
netwerks tal-broadband. Il-proposta biex jintużaw fondi mis-CEF anke għal proġetti f'żoni 
urbani ma tidhirx li hi xierqa; dawn il-proġetti għandhom jitħallew għall-investituri privati 
minħabba li ħafna minnhom huma kummerċjalment vijabbli.

Marbuta mill-qrib ma' din il-kwistjoni hi wkoll ir-rimarka mill-Kummissoni Ewropea li l-
introduzzjoni ta' netwerks tal-broadband f'reġjuni anqas żviluppati għandha ssir prinċipalment 
permezz tal-istrumenti tal-fondi Strutturali u ta' Koeżjoni. Ir-Rapporteur jemmen li reġjuni 
anqas żviluppati m'għandhomx jinżammu milli jużaw fondi tas-CEF għal skopijiet simili u li 
għandhom ikunu stabbiliti sinerġiji bejn il-programmi differenti tal-UE. Dwar l-użu effiċjenti 
tal-fondi, hu importanti li l-istrument tas-CEF għal netwerks tat-telekomunikazzjonijiet 
jiżgura kumplimentarjetà mas-setturi tal-enerġija u t-trasport.

Aspett ieħor importanti tal-investimenti f'infrastruttura tal-broadband hu marbut mal-kunċett 
ta' newtralità teknoloġika. Fil-każ ta' teknoloġiji differenti ma' servizzi simili li jippermettu l-
istess veloċità, dawn it-teknoloġiji għandhom ikunu ttrattati b'mod ugwali. Din hi r-raġuni li 
għaliha r-Rapporteur jilqa' l-proposta għar-Regolament li ma tipproponiex soluzzjoni 
konkreta u teknoloġikament korretta imma taħlita ta' teknoloġiji biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
Aġenda Diġitali. 

L-infrastrutturi tal-broadband huma definiti fir-regolament bħala netwerks bil-fili u bla fili 
(inkluża s-satellita). Il-konnessjoni prinċipali għall-internet hi fissa, imma l-għadd ta' utenti 
tal-mobile kif ukoll it-traffiku tad-data qed jiżdiedu sew. Dawn ix-xejriet għandhom jiġu 
kkunsidrati fil-portafoll ta' proġetti ta' interess komuni u l-prijorità għandha tingħata lill-
introduzzjoni ta' netwerk tal-broadband veloċi u ultraveloċi.
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Fir-rigward tal-kompetenzi tal-Kummissjoni dwar dan ir-regolament, ir-Rapporteur jixtieq tiġi 
evitata kwalunkwe żieda inġustifikata fil-kompetenzi tal-Kummissjoni. L-ewwel kwistjoni 
f'dan il-kuntest huma l-atti delegati. Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi ta' din il-proposta, 
setgħa estensiva biex timmodifika, tneħħi jew iżżid proġetti ġodda ta' interess komuni, li 
huma essenzjali għal dan ir-regolament. Għal din ir-raġuni jeħtieġ niżguraw mekkaniżmu ta' 
kontroll partikolari li jagħmel skrutinju tal-azzjonijet tal-Kummissjoni. 

L-ICT hu settur dinamiku u li qed jiżviluppa b'mod rapidu; għalhekk, fuq naħa waħda jeħtieġ 
li r-regolament ikun flessibbli u jikkunsidra bidliet fl-iżviluppi; fuq in-naħa l-oħra, dan 
m'għandux jhedded iċ-ċertezza legali jew tal-investiment f'dan is-suq, billi jinbiddlu jew 
jitneħħew proġetti fuq perjodu qasir ta' żmien.

Ir-Rapporteur jemmen ukoll li l-istess problema tirrigwarda l-kwistjoni ta' evalwazzjoni u tal-
funzjonament tal-Grupp Espert.


