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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Istati Membri huma mitluba jużaw 
ukoll il-fondi strutturali biex jilħqu l-
għanijiet tal-Aġenda Diġitali filwaqt li 
jiżguraw is-sinerġiji bejn il-programm ta' 
qafas, il-fondi strutturali u politiki 
nazzjonali b’rabta mal-objettivi usa’ tal-
UE ta’ kompetittività, tkabbir ekonomiku 
u koeżjoni; 

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Prijoritajiet bħal netwerks ta’ veloċità 
kbira, servizzi pubbliċi transkonfinali, 
aċċess għal servizzi multilingwi, is-
sikurezza, is-sigurtà u s-servizzi tal-
enerġija intelliġenti huma kollha oqsma 
speċifiċi li fihom l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali huma simultanjament atturi, 
fornituri u benefiċjarji;

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-lista tal-proġetti eleġibbli biex jiġu 
finanzjati mis-CEF għandha tkun 
flessibbli biex tqis il-partikolaritajiet li 
tħabbat wiċċha magħhom l-UE kollha 
kemm hi iżda l-aktar l-Istati Membri 
tagħha, b’mod speċjali fir-rigward ta’ 
proġetti tal-infrastruttura tal-broadband;

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-implimentazzjoni tas-CEF 
m’għandhiex tkun ta' detriment għall-
għanijiet tal-politika ta' koeżjoni. Meta 
jimplimentaw il-miżuri proposti l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex ikun evitat piż 
amministrattiv akbar fil-livell nazzjonali u 
anke biex jipprovdu lill-awtoritajiet lokali 
u reġjonali l-assistenza teknika meħtieġa 
għall-użu tal-istrumenti finanzjarji l-
ġodda u l-effett ta’ ingranaġġ tagħhom;

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) jikkontribwixxu għat-titjib fil-ħajja ta’ 
kuljum għaċ-ċittadini, in-negozji u l-
gvernijiet permezz tal-promozzjoni tal-
interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tan-
netwerks nazzjonali tat-telekomunikazzjoni 
kif ukoll l-aċċess għal dawn in-netwerks, 
filwaqt li jagħtu lok lill-awtoritajiet lokali 
u reġjonali li jimplimentaw l-aktar 
soluzzjonijiet xierqa għall-ħtiġijiet lokali 
u reġjonali speċifiċi tagħhom.

Or. en

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jitneħħa d-distakk bejn ir-reġjuni 
permezz ta’ konnessjonijiet tal-
komunikazzjoni veloċi u affidabbli, 
flimkien ma’ servizzi mobbli bla fil 
effiċjenti, li għandhom rwol importanti 
fil-promozzjoni tal-kompetittività 
reġjonali, l-aċċessibbiltà u l-ugwaljanza 
bejn in-nies.

Or. en
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Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun 
hemm konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali involuti fil-proċess dwar 
kull stadju relevanti tal-proċess.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 100 Mbps u aktar, 
filwaqt li tiġi kkunsidrata d-domanda 
għall-internet ultraveloċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investiment f’netwerks ta’ broadband ultraveloċi huwa qasam riskjuż ħafna. L-istatistika 
turi li l-użu tal-internet b’veloċità kbira għadu sostanzjalment lura meta mqabbel mal-
kopertura attwali tal-broadband. Għalhekk, l-għażla tat-teknoloġija u tal-proġetti li jridu jiġu 
ffinanzjati għandha tikkunsidra d-domanda attwali għall-aċċess għall-broadband.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 

(b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
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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;

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 tiġi 
kkunsidrata d-domanda għall-internet 
ultraveloċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investiment f’netwerks ta’ broadband ultraveloċi huwa qasam riskjuż ħafna. L-istatistika 
turi li l-użu tal-internet b’veloċità ħafna għadu sostanzjalment lura meta mqabbel mal-
kopertura attwali tal-broadband. Għalhekk, l-għażla tat-teknoloġija u tal-proġetti li jridu jiġu 
ffinanzjati għandha tikkunsidra d-domanda attwali għall-aċċess għall-broadband.

Emenda 10

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ikun utli li jissemmew l-awtoritajiet lokali u reġjonali għall-istess raġuni msemmija hawn fuq.
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Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu 
involuti b’mod sħiħ u effettiv fil-
governanza ta’ inizjattivi relatati mal-ICT 
bħala mezz ta' kif itejbu s-servizzi 
tagħhom f’oqsma bħall-kura tas-saħħa, l-
edukazzjoni, l-akkwist pubbliku, is-sigurtà 
u s-servizzi soċjali;

Or. en

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jinkoraġġixxu u jappoġġaw 
lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex 
jużaw il-PPPs biex jipprovdu s-servizzi 
tal-broadband speċjalment f’żoni rurali. 
F’dan ir-rigward, hu kruċjali li l-Istati 
Membri li jikkonsolidaw il-kapaċità 
amministrattiva tal-istituzzjonijiet pubbliċi 
tagħhom fil-livell lokali, reġjonali u 
nazzjonali u li jtejbu l-infrastruttura 
tagħhom b’dan il-mod biex ikunu żgurati 
żvilupp u implimentazzjoni b’suċċess tan-
netwerks tat-telekomunikazzjoni trans-
Ewropej;

Or. en
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Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Hi meħtieġa parteċipazzjoni aktar 
profonda tal-awtoritajiet lokali u reġjonali 
biex jingħata kontribut sinifikanti għall-
promozzjoni tal-użu mill-ġdid tal-
informazzjoni tas-settur pubbliku u 
konsegwentement tiżdied il-kompetittivà u 
jinħolqu impjiegi ġodda;

Or. en

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-inklużjoni ta’ żoni rurali u ta’ 
densità baxxa kif ukoll tar-reġjuni 
ultraperiferiċi.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 8 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jesebixxi valur miżjud Ewropew. (c) jesebixxi valur miżjud Ewropew, 
b’riżultat ta’ valutazzjoni tal-fattibbiltà u 
tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Valutazzjoni tal-fattibbiltà tkun l-aħjar għodda biex turi l-valur miżjud.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Abbażi tal-informazzjoni riċevuta skont 
l-Artikolu 21 tar-Regolament XXX li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiskambjaw informazzjoni u 
prattiki tajba dwar il-progress li sar bl-
implimentazzjoni ta’ dawn il-linji gwida. 
L-Istati Membri għandhom jinvolvu l-
awtoritajiet lokali u reġjonali f’dan il-
proċess.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn Grupp Espert, iffurmat minn 
rappreżentant minn kull Stat Membru, 
rappreżentant wieħed minn gvern 
reġjonali u wieħed minn gvern lokali, 
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. 
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Or. en

Emenda 18

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 jibqax 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 u l-fattibbiltà tal-proġett, meta 
wieħed jikkunsidra s-sitwazzjoni fis-swieq 
rilevanti. Għal proġetti kbar, dawn ir-
rapporti għandhom jinkludu analiżi tal-
impatt ambjentali, fejn jiġu kkunsidrati l-
adattament għat-tibdil fil-klima u l-ħtiġijiet 
ta’ mitigazzjoni, u r-reżiljenza għad-
diżastri. Reviżjoni bħal din tista’ titwettaq 
ukoll fi kwalunkwe żmien ieħor meta din 
tidher li tkun xierqa.

Or. en


