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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta għal regolament attwali tistabbilixxi, fl-ambitu tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 

li hija parti integrali mill-Istrateġija "Ewropa 2020", serje ta' orjentamenti rigward l-objettivi u 

l-prijoritajiet għan-netwerks tal-broadband u għall-infrastrutturi tas-servizzi diġitali fil-qasam 

tat-telekomunikazzjonijiet. 

Ir-regolament jidentifika proġetti ta' interess komuni għat-tixrid tan-netwerks tal-broadband u 

tal-infrastrutturi tas-servizzi diġitali, bl-għan li tittejjeb il-kompetittività tal-ekonomija 

Ewropea, li jiġu promossi l-interkonnessjoni u l-interoperabilità tan-netwerks nazzjonali, li 

jiġi appoġġat l-iżvilupp ta' suq uniku diġitali, minbarra li jingħata kontribut għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra u għall-ħarsien tal-ambjent. 

Il-ħolqien ta' aċċess transkonfinali għal infrastruttura interoperabbli ta' servizzi pubbliċi 

diġitali huwa ambitu li fih l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea tista' tagħti valur miżjud kbir. Tali 

servizzi ta' amministrazzjoni pubblika elettronika jinkludu l-forniment transkonfinali tal-kura 

tas-saħħa online, aspett li huwa ta' interess partikolari għall-kompetenzi tal-Kumitat għall-

Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. 

Il-ħolqien ta' servizzi transkonfinali interoperabbli ta' kura tas-saħħa online jippermetti l-

interazzjoni bejn ċittadini u professjonisti fil-qasam tas-saħħa u t-trażmissjoni ta' dejta bejn l-

istituzzjonijiet, u dan jippermetti l-aċċess għal rekords elettroniċi tas-saħħa u għal servizzi 

elettroniċi ta' preskrizzjoni, għal teleservizzi ta' mediċina mill-bogħod u għajnuna fid-dar. Il-

kura tas-saħħa online tikkontribwixxi għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti, kif ukoll għat-

tnaqqis tan-nefqa medika u għall-modernizzazzjoni u t-titjib tal-effiċjenza tas-sistemi 

nazzjonali ta' kura tas-saħħa.  

Ir-Rapporteur għal opinjoni jikkondividi u jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni, u fl-istess 

ħin jipproponi xi emendi bl-għan li l-proġetti ta' interess komuni fil-qasam tal-

amministrazzjoni pubblika elettronika jsiru aktar effikaċi. 

B'mod partikolari, is-servizzi transkonfinali interoperabbli ta' kura tas-saħħa online għandhom 

jipprevedu l-adozzjoni ta' standard armonizzat ta' preżentazzjoni tad-dejta u tad-dokumenti 

elettroniċi min-naħa tal-istrutturi tas-saħħa u tal-isptarijiet, anke permezz tal-adozzjoni ta' 

kodifikazzjonijiet kondiviżi bejn l-Istati Membri biex tiġi identifikata b'mod univokali t-

terminoloġija għal servizzi individwali ta' kura tas-saħħa. Barra minn hekk, għandu jiġi 

identifikat sett minimu komuni ta' dejta u dokumenti elettroniċi li jikkostitwixxu d-dossier ta' 

bażi tal-pazjenti preżenti fis-servizzi interoperabbli ta' kura tas-saħħa online (pereżempju l-

grupp tad-demm, l-istorja medika, ittri rigward meta pazjent jintbagħat id-dar, eċċ.). 

B'mod aktar ġenerali, ikun tajjeb li l-proġetti fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika 

elettronika jkollhom l-għan li jistabbilixxu kodiċi ta' identifikazzjoni univokali Ewropew li ċ-

ċittadini u l-impriżi jkunu jistgħu jużaw fir-relazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika tal-

Istati Membri kollha. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 

lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 

Ewropew: investiment fi tkabbir 

ekonomiku mmexxi diġitalment 

tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 

ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 

jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 

privati biex jinvestu f’netwerks aktar 

veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 

neċessarju għal dan il-qasam, iżda ma 

għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni bla 

bżonn. 

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 

lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 

Ewropew: investiment fi tkabbir 

ekonomiku mmexxi diġitalment 

tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 

ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 

jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 

privati biex jinvestu f’netwerks aktar 

veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 

neċessarju għal dan il-qasam, iżda ma 

għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni bla 

bżonn. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-

6 ta’ Lulju 2011 dwar il-Broadband 

Ewropew: investiment fi tkabbir 

ekonomiku mmexxi diġitalment, il-

Parlament Ewropew enfasizza li s-servizzi 

tal-broadband huma ċentrali għall-

kompetittività tal-industrija tal-UE u 

jikkontribwixxu bil-kbir għat-tkabbir 

ekonomiku, il-koeżjoni soċjali u l-ħolqien 

ta’ impjiegi ta’ kwalità fl-UE, kif ukoll 

għall-parteċipazzjoni tal-gruppi reġjonali 

u soċjali kollha fil-ħajja diġitali fl-UE; 

jirrakkomanda l-promozzjoni ta’ suq 

kompetittiv għall-investiment, u l-

utilizzazzjoni ta’ infrastruttura tal-

broadband bil-fili u mingħajr fili; jinnota 

li suq kompetittiv huwa katalist għall-

investiment addizzjonali u l-innovazzjoni 

permezz ta’ komunikazzjoni, 

applikazzjonijiet u fornituri tal-kontenut, 

kif ukoll bħala pjattaforma vitali għall-
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ekonomija diġitali. 

   

 _____________ 

 1 P7_TA-(2011)0322 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Ma’ veloċitajiet ogħla tal-broadband 

hemm assoċjati benefiċċji ekonomiċi u 

soċjali sostanzjali, li ma jistgħux jiġu 

maqbuda (captured) u l-anqas ma jistgħu 

jiġu mibdula fi flus mill-investituri. Il-

broadband veloċi u ultraveloċi huwa ċ-

ċavetta li tippermetti l-infrastruttura għall-

iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali, li 

jiddependu fuq id-disponibbiltà, il-veloċità, 

l-affidabilità u r-reżiljenza tan-netwerks 

fiżiċi. L-introduzzjoni u l-adozzjoni ta’ 

netwerks aktar veloċi twitti t-triq għal 

servizzi innovattivi li jisfruttaw il-

veloċitajiet akbar. Hija meħtieġa azzjoni 

fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu 

massimizzati s-sinerġiji u l-interazzjonijiet 

bejn dawn iż-żewġ komponenti tan-

netwerks tat-telekomunikazzjonijiet 

diġitali. 

(10) Ma’ veloċitajiet ogħla tal-broadband 

hemm assoċjati benefiċċji ekonomiċi u 

soċjali sostanzjali, li ma jistgħux jiġu 

maqbuda (captured) u l-anqas ma jistgħu 

jiġu mibdula fi flus mill-investituri. Il-

broadband veloċi u ultraveloċi huwa ċ-

ċavetta li tippermetti l-infrastruttura għall-

iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali, li 

jiddependu fuq id-disponibbiltà, il-veloċità, 

l-affidabilità u r-reżiljenza tan-netwerks 

fiżiċi. L-introduzzjoni u l-adozzjoni ta’ 

netwerks aktar veloċi twitti t-triq għal 

servizzi innovattivi li jisfruttaw il-

veloċitajiet akbar. Hija meħtieġa azzjoni 

fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu 

massimizzati s-sinerġiji u l-interazzjonijiet 

bejn dawn iż-żewġ komponenti tan-

netwerks tat-telekomunikazzjonijiet 

diġitali. L-aċċess universali għal netwerks 

tal-broadband huwa essenzjali għat-

tkabbir tal-ekonomiji moderni u għall-

benesseri individwali u l-inklużjoni 

diġitali. L-estensjoni ta’ netwerks tal-

broadband, primarjament f’żoni rurali u 

ekonomikament u soċjalment inqas 

favoriti, se tiffaċilita komunikazzjoni 

aħjar, b’mod partikolari għal persuni 

b’mobilità mnaqqsa jew li jgħixu 

f’kundizzjonijiet ta’ iżolament, kif ukoll 

ittejjeb l-aċċess għas-servizzi u 

tinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-SMEs fiż-żoni 

rurali , u b’hekk tgħin biex jinħolqu 

impjiegi ġodda u jiġu żviluppati servizzi 
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ġodda f’dawn il-lokalitajiet;  

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) L-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband 

u tal-infrastrutturi tas-servizz diġitali se 

jikkontribwixxi għall-għan tal-Unjoni li 

tnaqqas l-emissjoni tal-gass serra billi 

tawtorizza soluzzjonijiet effiċjenti fl-

enerġija f’bosta setturi tal-ekonomija tal-

Ewropa. Dan l-effett pożittiv se jkun 

limitat, iżda sa ċertu punt biss, mid-

domanda għall-enerġija u r-riżorsi li qed 

tikber relatata l-aktar mal-bini tan-netwerks 

tal-broadband u l-operat tal-infrastrutturi 

tas-servizz diġitali. 

(13) L-użu tat-teknoloġija tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni 

tiffaċilita aġġustament strutturali lejn 

aktar prodotti u servizzi li jikkonsmaw 

inqas riżorsi, l-iffrankar tal-enerġija fil-

bini u n-netwerks tal-elettriku u l-iżvilupp 

ta’ sistemi tat-trasport intelliġenti aktar 

effiċjenti u li jużaw inqas enerġija. L-

iżvilupp tan-netwerks tal-broadband u tal-

infrastrutturi tas-servizz diġitali se 

jikkontribwixxi għall-għan tal-Unjoni li 

tnaqqas l-emissjoni tal-gass serra billi 

tawtorizza soluzzjonijiet effiċjenti fl-

enerġija f’bosta setturi tal-ekonomija tal-

Ewropa. Dan l-effett pożittiv se jkun 

limitat, iżda sa ċertu punt biss, mid-

domanda għall-enerġija u r-riżorsi li qed 

tikber relatata l-aktar mal-bini tan-netwerks 

tal-broadband u l-operat tal-infrastrutturi 

tas-servizz diġitali. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 24a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (24a) Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-

Regolament, kull ipproċessar ta’ dejta 

personali għandu jsir skont il-liġi tal-

Unjoni, kif stabbilit, b’mod partikolari, 

fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 

individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 

dejta personali u dwar il-moviment liberu 
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ta’ dik id-dejta u d-Direttiva 2002/58/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-

dejta personali u l-protezzjoni tal-

privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni 

elettronika (Id-Direttiva dwar il-privatezza 

u l-komunikazzjoni elettronika).  

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) jikkontribwixxu għat-tkabbir 

ekonomiku u jappoġġaw l-iżvilupp tas-Suq 

Uniku fejn jirriżultaw fit-titjib tal-

kompetittività tal-ekonomija Ewropea, 

inklużi l-impriżi żgħar u medji (SMEs). 

(1) jikkontribwixxu għat-tkabbir 

ekonomiku u jappoġġaw l-iżvilupp tas-Suq 

Uniku fejn jirriżultaw fit-titjib tal-

kompetittività tal-ekonomija Ewropea, 

b’mod partikolari billi jiżdied l-aċċess tas-

suq għal impriżi żgħar u medji (SMEs). 

 

Emenda  6 

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-koeżjoni 

soċjali u 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. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) jikkontribwixxu għall-protezzjoni u 

d-difiża ta’ informazzjoni u sistemi ta’ 

informazzjoni billi jawtorizzaw id-

disponibilità, l-integrità, l-awtentikazzjoni, 

u l-kunfidenzjalità tagħhom. Miżuri bħal 

dawn għandhom jinkludu kapaċitajiet ta’ 

protezzjoni, identifikazzjoni, u reazzjoni 

ta' sistemi ta' informazzjoni, speċjalment 

minn ċiberattakki. 

 

Emenda  8 

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) jiffaċilitaw l-użu sostenibbli ta’ 

infrastrutturi ta’ servizzi diġitali trans-

Ewropej miftuħa, aċċessibbli u mhux 

diskriminatorji, l-interoperabilità tagħhom 

u l-koordinazzjoni fuq livell Ewropew, l-

operat, il-manutenzjoni, l-aġġornament u s-

sigurtà tagħhom. 

 

Emenda  9 

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, iż-

żoni rurali u reġjuni ekonomikament u 

soċjalment żvantaġġati 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; 
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Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Proġett ta’ interess komuni jista’ jinkludi 

ċ-ċiklu sħiħ tiegħu, inkluż l-istudji tal-

fattibilità, l-implimentazzjoni, l-operat 

kontinwu, il-koordinazzjoni u l-

evalwazzjoni. 

2. Proġett ta’ interess komuni jista’ jinkludi 

ċ-ċiklu sħiħ tiegħu, inkluż l-istudji tal-

fattibilità, l-implimentazzjoni, l-operat 

kontinwu, il-koordinazzjoni u l-

evalwazzjoni. 

 Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 

jirrispettaw il-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, li jifforma l-bażi tal-

istruttura tal-komunikazzjonijiet 

elettroniċi tal-UE. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 7 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) opportunitajiet ġodda għall-

esplorazzjoni ta’ sinerġiji bejn 

infrastrutturi differenti, inklużi dawk fil-

qasam tat-Trasport u l-Enerġija. 

(c) opportunitajiet ġodda għall-

esplorazzjoni ta’ sinerġiji bejn tipi 

differenti ta’ infrastruttura.  

Ġustifikazzjoni 

Għall-finijiet ta’ konsistenza. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 8 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jesebixxi valur miżjud Ewropew. (c) jesebixxi valur miżjud Ewropew wara 

studju ta’ fattibilità u analiżi tal-kostijiet 

imqabbla mal-benefiċċji. 
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Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 

minn Grupp Espert, iffurmat minn 

rappreżentant minn kull Stat Membru, 

għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ 

dawn il-linji gwida, għall-assistenza fl-

ippjanar permezz tal-istrateġiji nazzjonali 

għall-internet b’veloċità għolja u l-

immappjar tal-infrastrutturi, u l-iskambju 

tal-informazzjoni. Il-Grupp Espert jista’ 

wkoll jikkunsidra kwalunkwe kwistjoni 

oħra relatata mal-iżvilupp tan-netwerks tat-

telekomunikazzjoni trans-Ewropej. 

2. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 

minn Grupp Espert, iffurmat minn 

rappreżentant minn kull Stat Membru, 

għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ 

dawn il-linji gwida, għall-assistenza fl-

ippjanar permezz tal-istrateġiji nazzjonali 

għall-internet b’veloċità għolja u l-

immappjar tal-infrastrutturi, u l-iskambju 

tal-informazzjoni. Il-Kummissjoni, 

flimkien mal-Grupp Espert, għandha 

tevalwa jekk l-ambitu tal-proġetti ta’ 

interess komuni jibqax jirrifletti l-

prijoritajiet soċjali, ambjentali u 

ekonomiċi, l-iżvilupp teknoloġiku jew is-

sitwazzjoni fis-swieq rilevanti, kif ukoll 

opportunitajiet ġodda biex jiġu sfruttati 

sinerġiji bejn it-tipi differenti ta’ 

infrastruttura Il-Grupp Espert jista’ wkoll 

jikkunsidra kwalunkwe kwistjoni oħra 

relatata mal-iżvilupp tan-netwerks tat-

telekomunikazzjoni trans-Ewropej. 

 

 

Emenda  14 

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-

4. Għal proġetti kbar, il-Kummissjoni 

għandha twettaq 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 sabiex jiġi evitat 
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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. 

investiment f'infrastrutturi li ma jibqgħux 

jintużaw wara żmien qasir. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikoli 5(6) għandha tingħata lill-

Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 

determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 

dan ir-Regolament. 

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikoli 5(6) għandha tingħata lill-

Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien ta' 

ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 

dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport dwar id-delega 

tas-setgħa mhux aktar tard minn disa’ 

xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames 

snin. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014. Għandu japplika minn …*. 

 ___________ 

 * ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 

sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

Ir-Regolament attwali huwa marbut mar-Regolament li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa, u ma jkunx xieraq li tiġi indikata data ta' implimentazzjoni assoluta li ma tqisx iż-

żmien meħtieġ għall-proċeduri ta' approvazzjoni tad-diversi Regolamenti. 
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Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Anness – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-użu u t-titjib tan-netwerks tat-

telekomunikazzjoni trans-Ewropej 

(netwerks tal-broadband u infrastrutturi 

tas-servizzi diġitali) għandhom 

jikkontribwixxu għat-trawwim tat-tkabbir 

ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-

kisba ta’ suq diġitali uniku mimli ħajja. 

B’mod partikolari, l-użu tagħhom se jagħti 

aċċess aktar veloċi għall-internet, iwassal 

għal titjib iffaċilitat mit-teknoloġija tal-

informazzjoni fil-ħajja ta’ kuljum għaċ-

ċittadini, inklużi t-tfal u ż-żgħażagħ, in-

negozji u l-gvernijiet, iżid l-

interoperabbiltà u jiffaċilita l-allinjament 

jew il-konverġenza ma’ standards maqbula 

b’mod komuni. 

L-użu u t-titjib tan-netwerks tat-

telekomunikazzjoni trans-Ewropej 

(netwerks tal-broadband u infrastrutturi 

tas-servizzi diġitali) għandhom 

jikkontribwixxu għat-trawwim tat-tkabbir 

ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-

kisba ta’ suq diġitali uniku mimli ħajja. 

B’mod partikolari, l-użu tagħhom se jagħti 

aċċess aktar veloċi għall-internet, iwassal 

għal titjib iffaċilitat mit-teknoloġija tal-

informazzjoni fil-ħajja ta’ kuljum għaċ-

ċittadini, in-negozji u l-gvernijiet, iżid l-

interoperabbiltà u jiffaċilita l-allinjament 

jew il-konverġenza ma’ standards maqbula 

b’mod komuni. 

Ġustifikazzjoni 

Il-benefiċċji tat-tixrid tan-netwerks trans-Ewropej huma favur iċ-ċittadini kollha: għalhekk 

huwa superfluwu li jissemmew kategoriji partikolari. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 2 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-investimenti kollha fil-broadband fi ħdan 

it-territorju tal-Unjoni jespandu l-kapaċità 

tan-netwerk u jġibu benefiċċji għall-utenti 

kollha potenzjali, inklużi dawk fi Stati 

Membri għajr il-pajjiż tal-investiment. L-

investiment f’dawn in-netwerks se jwassal 

għal aktar kompetizzjoni u aktar 

innovazzjoni fl-ekonomija, se jwassal 

servizzi pubbliċi aktar effiċjenti u effettivi, 

jikkontribwixxi għall-miri tal-UE għal 

ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet 

L-investimenti kollha fil-broadband fi ħdan 

it-territorju tal-Unjoni jespandu l-kapaċità 

tan-netwerk u jġibu benefiċċji għall-utenti 

kollha potenzjali, inklużi dawk fi Stati 

Membri għajr il-pajjiż tal-investiment. L-

investiment f’dawn in-netwerks se jwassal 

għal aktar kompetizzjoni, koeżjoni soċjali 

u aktar innovazzjoni fl-ekonomija, se 

jwassal servizzi pubbliċi aktar effiċjenti u 

effettivi, jikkontribwixxi għall-miri tal-UE 

għal ekonomija b’livell baxx ta’ 
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ta’ karbonju u għall-kompetittività u l-

produttività globali tal-UE. 

emissjonijiet ta’ karbonju u għall-

kompetittività u l-produttività globali tal-

UE. 

 

Emenda  19 

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. F’ħafna reġjuni, madankollu, 

l-investiment fl-infrastruttura tal-

broadband mhuwiex biżżejjed minħabba 

n-nuqqas ta’ kompetizzjoni u r-riskju 

għoli tas-suq, filwaqt li s-servizzi pubbliċi 

huma rudimentali u mhumiex 

interoperabbli minħabba n-natura 

frammentarja tas-soluzzjonijiet tekniċi. 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:  

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 2 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Żoni rurali u b’densità baxxa tipikament 

jinqdew b’konnessjonijiet b’veloċitajiet 

baxxi u f’ċerti każijiet anqas biss 

għandhom aċċess. Il-każ ta’ negozju għall-

investiment ma jkunx probabbli li jkun 

vijabbli u l-miri Ewropej ikunu 

improbabbli li jintlaħqu sal-2020. L-

investiment f’dawn iż-żoni jeħtieġ appoġġ 

Żoni rurali u b’densità baxxa tipikament 

jinqdew b’konnessjonijiet b’veloċitajiet 

baxxi u f’ċerti każijiet anqas biss 

għandhom aċċess. Dawn huma żoni ta' 

prijorità fejn l-aċċess tal-broadband jista’ 

jiġi pprovdut b’konnettività tas-satellita. 
Il-każ ta’ negozju għall-investiment ma 

jkunx probabbli li jkun vijabbli u l-miri 
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finanzjarju akbar, ipprovdut minn għotjiet, 

possibbilment flimkien ma’ strumenti 

finanzjarji. Żoni bħal dawn se jinkludu 

reġjuni remoti u reġjuni b’popolazzjoni 

żgħira fejn l-ispejjeż tal-investiment ikunu 

jew għoljin ħafna jew fejn l-introjtu jkun 

baxx. L-appoġġ mill-Faċilità Nikkollegaw 

l-Ewropa f’dawn iż-żoni għandu l-

probabbiltà li jikkumplimenta l-fondi ta’ 

koeżjoni disponibbli jew għall-iżvilupp 

rurali u appoġġ pubbliku dirett ieħor. 

Ewropej ikunu improbabbli li jintlaħqu sal-

2020. L-investiment f’dawn iż-żoni jeħtieġ 

appoġġ finanzjarju akbar, ipprovdut minn 

għotjiet, possibbilment flimkien ma’ 

strumenti finanzjarji. Żoni bħal dawn se 

jinkludu reġjuni remoti u reġjuni 

b’popolazzjoni żgħira fejn l-ispejjeż tal-

investiment ikunu jew għoljin ħafna jew 

fejn l-introjtu jkun baxx. L-appoġġ mill-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa f’dawn iż-

żoni għandu l-probabbiltà li 

jikkumplimenta l-fondi ta’ koeżjoni 

disponibbli jew għall-iżvilupp rurali u 

appoġġ pubbliku dirett ieħor. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Gvern elettroniku jirreferi għall-

interazzjoni diġitali bejn l-awtoritajiet 

pubbliċi u ċ-ċittadini, l-awtoritajiet 

pubbliċi u n-negozji u l-

organizzazzjonijiet, u fost l-awtoritajiet 

pubbliċi ta’ pajjiżi differenti. Pjattaformi 

ta’ interazzjoni standardizzati, 

transkonfinali u faċli għall-utent se 

jiġġeneraw żidiet fl-effiċjenza kemm fl-

ekonomija kif ukoll fis-settur pubbliku u se 

jikkontribwixxu għas-Suq Uniku. 

Gvern elettroniku jirreferi għall-

interazzjoni diġitali bejn l-awtoritajiet 

pubbliċi u ċ-ċittadini, l-awtoritajiet 

pubbliċi u n-negozji u l-

organizzazzjonijiet, u fost l-awtoritajiet 

pubbliċi ta’ pajjiżi differenti. Pjattaformi 

ta’ interazzjoni transkonfinali u faċli għall-

utent se jiġġeneraw żidiet fl-effiċjenza 

kemm fl-ekonomija kif ukoll fis-settur 

pubbliku u se jikkontribwixxu għas-Suq 

Uniku. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Identifikazzjoni u awtentikazzjoni 

elettronika interoperabbli madwar l-

Ewropa. Se jintuża sett ta’ servers ta’ 

awtentikazzjoni u protokolli konnessi u 

sikuri li jiżguraw l-interoperabbiltà tal-

Identifikazzjoni u awtentikazzjoni 

elettronika interoperabbli madwar l-

Ewropa. Se jintuża sett ta’ servers ta’ 

awtentikazzjoni u protokolli konnessi u 

sikuri li jiżguraw l-interoperabbiltà tal-
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varjetà ta’ sistemi ta’ awtentikazzjoni u 

identifikazzjoni u awtorizzazzjoni li jeżistu 

fl-Ewropa. Din il-pjattaforma se 

tippermetti liċ-ċittadini u lin-negozji 

jaċċessaw is-servizzi online meta dawn 

ikunu meħtieġa għal, pereżempju, l-istudju, 

ix-xogħol, l-ivvjaġġar, biex jieħdu l-kura 

tas-saħħa jew għan-negozjar f’pajjiż 

barrani. Se tikkostitwixxi s-saff ċentrali 

għal dawk is-servizzi diġitali kollha li 

għalihom huma meħtieġa l-identifikazzjoni 

u l-awtentikazzjoni elettroniċi: eż. l-

akkwist elettroniku, servizzi tas-saħħa 

online, rappurtar standardizzat tan-negozju, 

skambju elettroniku tal-informazzjoni 

legali, reġistrazzjoni trans-Ewropea ta’ 

kumpanija online, servizzi tal-Gvern 

elettroniku għan-negozji, inkluż 

komunikazzjoni bejn ir-reġistri tan-negozji 

relatati mal-fużjonijiet transkofinali u l-

fergħat barranin. Din il-pjattaforma tista’ 

tuża wkoll riżorsi u għodod tal-pjattaforma 

ċentrali multilingwi. 

varjetà ta’ sistemi ta’ awtentikazzjoni u 

identifikazzjoni u awtorizzazzjoni li jeżistu 

fl-Ewropa, bl-għan aħħari li jiġi stabbilit, 

għar-relazzjonijiet mal-amministrazzjoni 

pubblika, kodiċi ta' identifikazzjoni uniku 

Ewropew għall-persuni fiżiċi u ġuridiċi. 

Din il-pjattaforma se tippermetti liċ-

ċittadini u lin-negozji jaċċessaw is-servizzi 

online meta dawn ikunu meħtieġa għal, 

pereżempju, l-istudju, ix-xogħol, l-

ivvjaġġar, biex jieħdu l-kura tas-saħħa jew 

għan-negozjar f’pajjiż barrani. Se 

tikkostitwixxi s-saff ċentrali għal dawk is-

servizzi diġitali kollha li għalihom huma 

meħtieġa l-identifikazzjoni u l-

awtentikazzjoni elettroniċi: eż. l-akkwist 

elettroniku, servizzi tas-saħħa online, 

rappurtar standardizzat tan-negozju, 

skambju elettroniku tal-informazzjoni 

legali, reġistrazzjoni trans-Ewropea ta’ 

kumpanija online, servizzi tal-Gvern 

elettroniku għan-negozji, inkluż 

komunikazzjoni bejn ir-reġistri tan-negozji 

relatati mal-fużjonijiet transkofinali u l-

fergħat barranin. Din il-pjattaforma tista’ 

tuża wkoll riżorsi u għodod tal-pjattaforma 

ċentrali multilingwi. 

Ġustifikazzjoni 

L-istabbiliment ta' kodiċi uniku Ewropew ta' identifikazzjoni għas-servizzi online, li jista' 

jintuża miċ-ċittadini u l-impriżi kollha f'kull Stat Membru, jagħmel ir-relazzjonijiet mal-

amministrazzjoni pubblika ħafna aktar sempliċi u jiggarantixxi aħjar interoperabilità vera. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt d – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) Servizzi transkonfinali interoperabbli 

tas-Saħħa elettronika: Dawn is-servizzi se 

jippermettu l-interazzjoni bejn iċ-

ċittadini/pazjenti u l-fornituri tal-kura tas-

saħħa, it-trasmissjoni tad-dejta minn 

istituzzjoni għall-oħra u minn 

(d) Servizzi transkonfinali interoperabbli 

tas-Saħħa elettronika: Dawn is-servizzi se 

jippermettu l-interazzjoni bejn iċ-

ċittadini/pazjenti u l-fornituri tal-kura tas-

saħħa, it-trasmissjoni tad-dejta minn 

istituzzjoni għall-oħra u minn 
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organizzazzjoni għall-oħra, jew il-

komunikazzjoni minn persuna għall-oħra 

bejn iċ-ċittadini/pazjenti u/jew il-

professjonisti tas-saħħa u l-istituzzjonijiet. 

L-infrastruttura li se tintuża se tikkonforma 

mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta kif 

stipulati, b’mod partikolari, fid-

Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE, kif ukoll 

mar-regoli internazzjonali u nazzjonali tal-

etika relatati mal-użu tar-rekords tas-saħħa 

tal-pazjenti u dejta personali oħra. 

organizzazzjoni għall-oħra, jew il-

komunikazzjoni minn persuna għall-oħra 

bejn iċ-ċittadini/pazjenti u/jew il-

professjonisti tas-saħħa u l-istituzzjonijiet. 

L-infrastruttura li se tintuża se: tipprevedi 

l-adozzjoni ta' standard armonizzat ta' 

preżentazzjoni tad-dejta u tad-dokumenti 

prodotti fis-sistemi ta' informazzjoni tal-

istrutturi tas-saħħa u tal-isptarijiet; 

tidentifika sett minimu komuni ta' dejta u 

dokumenti elettroniċi li għandhom 

jikkostitwixxu d-dossier ta' bażi tal-

pazjent preżenti fis-servizzi transfonkinali 

interoperabbli ta' kura tas-saħħa online; 
tikkonforma mal-prinċipji tal-protezzjoni 

tad-dejta kif stipulati, b’mod partikolari, 

fid-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE, kif 

ukoll mar-regoli internazzjonali u 

nazzjonali tal-etika relatati mal-użu tar-

rekords tas-saħħa tal-pazjenti u dejta 

personali oħra. 

Ġustifikazzjoni 

Għall-funzjonament korrett tas-servizz ta' kura tas-saħħa online, ikun xieraq li jiġi adottat 

"dossier tas-saħħa Ewropew", li juża standard uniku għall-preżentazzjoni tad-dejta u fuq 

kollox jindika b'mod ċar id-dejta li għandha tikkostitwixxi d-dossier ta' bażi tal-pazjent 

(pereżempju l-grupp tad-demm, l-istorja medika, ittri rigward meta pazjent ikun intbagħat id-

dar, rapporti dwar l-emerġenzi, eċċ.).   

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Anness – taqsima 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt d – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-servizzi se jinvolvu aċċess transkonfinali 

għar-rekords tas-Saħħa elettronika u s-

servizzi ta’ Riċetti elettroniċi kif ukoll it-

teleservizzi remoti tas-saħħa/l-għixien 

megħjun, servizzi semantiċi transkonfinali 

multilingwi marbuta mal-pjattaforma 

multilingwi ċentrali, aċċess għal 

informazzjoni dwar is-sigurtà soċjali li 

tibni fuq l-infrastruttura tal-EESSI 

(Electronic Exchange of Social Security 

Is-servizzi se jinvolvu aċċess transkonfinali 

għar-rekords tas-Saħħa elettronika u s-

servizzi ta’ Riċetti elettroniċi kif ukoll it-

teleservizzi remoti tas-saħħa/l-għixien 

megħjun, servizzi semantiċi transkonfinali 

multilingwi b'sistemi ta' kodifikazzjoni 

komuni, marbuta mal-pjattaforma 

multilingwi ċentrali, aċċess għal 

informazzjoni dwar is-sigurtà soċjali li 

tibni fuq l-infrastruttura tal-EESSI 
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Information - Skambju Elettroniku ta’ 

Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali), 

eċċ. 

(Electronic Exchange of Social Security 

Information - Skambju Elettroniku ta’ 

Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali), 

eċċ. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li tiġi speċifikata l-ħtieġa li s-servizzi multilingwi transkonfinali jadottaw 

kodifikazzjonijiet kondiviżi bejn l-Istati Membri biex tiġi identifikata b'mod univokali t-

terminoloġija għal servizzi individwali ta' kura tas-saħħa (pereżempju tal-laboratorju tal-

analiżijiet, l-anatomija patoloġika, ir-radjoloġija, eċċ.).  
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