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Astratt

Dan l-istudju jagħti ħarsa ġenerali lejn il -programm "Awtostradi tal-Baħar" minn
mindu beda. Abbażi tar-riċerka mwettqa, ġew identifikati tliet ostakli prinċipali.

Dawn l-ostakli huma kif ġej: 1) il-partijiet ikkonċernati m'humiex konxji biżżejjed
tal-programm; 2) hemm nuqqas ta’ kontinwità ladarba l-finanzjament tal-proġett
ikun twaqqaf; 3) il-kooperazzjoni ta' bejn il-partijiet interessati mhux dejjem tkun
mill-aħjar.

Dawn it-tliet fatturi flimkien ma’ ostakli oħra jfissru li l-impatt tal-programm kien
aktar baxx milli wieħed jistenna. Għal dan il-għan, ġew ifformulati
rakkomandazzjonijiet u xenarji possibbli għat-titjib tal-kunċett tal-Awtostradi tal-
Baħar.
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SOMMARJU EŻEKUTTIV

Għan

Sa mill-introduzzjoni tal-programm Awtostradi tal-Baħar (AtB) fl-2001, il-kunċett inbidel u
ġie aġġustat wara żviluppi li saru fi ħdan is-settur tat-trasport marittimu u l-bidliet f’punti
ewlenin fuq l-aġenda Ewropea. Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu talab li jsir studju
dwar “it-titjib tal-kunċett tal-Awtostradi tal-Baħar” sabiex jinkiseb għarfien tal-aspetti
ewlenin tal-iżvilupp storiku tal-kunċett. Il-kuntest ta’ dan ir-rieżami hu r-riforma maġġuri
tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) u l-finanzjament tiegħu skont il-Qafas
Finanzjarju Pluriennali l-ġdid (QFP), permezz tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE).

Dan ir-rapport jagħti d-deskrizzjoni mitluba tal-aspetti ewlenin tal-programm Awtostradi
tal-Baħar u juża din bħala bażi għal rakkomandazzjonijiet u xenarji possibbli għat-titjib tal-
kunċett tal-AtB. Dawn huma bbażati kemm fuq kontribut minn riċerka bbażata biss fuq
dokumentazzjoni taħt forma ta’ analiżi tal-letteratura u l-informazzjoni miġbura minn
portijiet u partijiet ikkonċernati oħrajn permezz ta’ intervisti u stħarriġ.

L-Iżvilupp tal-programm AtB
Il-programm AtB ġie introdott mill-White Paper tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-politika
tat-trasport fl-2001, li kienet intitolata "Politika tat-Trasport Ewropea għall-2010: iż-żmien
biex niddeċiedu". Dan id-dokument esprima x-xewqa tal-Kummissjoni li terġa’ tqajjem it-
trasport marittimu fuq distanzi qosra u li tistabbilixxi netwerk Ewropew ta’ konnessjonijiet
ta' trasport marittimu fuq distanzi qosra. Fl-2004, il-kunċett tal-AtB ġie ulterjorment
żviluppat u l-istabbiliment tagħhom ġie preżentat bħala proġett ta’ prijorità fi ħdan il -
programm TEN-T (2007-2013). Ir-raġuni għal dan kienet il-kontribut potenzjali tat-trasport
marittimu fuq distanzi qosra għat-tnaqqis tal-konġestjoni fit-toroq u biex tittejjeb l-
aċċessibilità għar-reġjuni periferiċi u reġjuni gżejjer. Kien mistenni li dan l-iżvilupp ikun ta’
benefiċċju għall-koeżjoni u għal suq intern dinamiku.

Skont il-linji gwida tat-TEN-T tal-2004, proġetti li japplikaw għall-fondi tal-AtB għandhom
jinvolvu tal-anqas żewġ portijiet f’żewġ Stati Membri differenti, u l-objettiv tagħhom
għandu jkun bidla modali jew koeżjoni. Il-programm AtB jista’ jikkontribwixxi għal diversi
forom ta’ investiment, fir-rigward ta’:

 faċilitajiet u infrastruttura għall -portijiet u konnessjonijiet maż-żoni interni tal-pajjiż;

 aċċessibilità għall-faċilitajiet matul is-sena kollha (eż. tħammil u bastimenti li jkissru
s-silġ);

 investimenti fit-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) għall-
ġestjoni tat-traffiku jew sistemi elettroniċi ta’ rappurtar;

 għajnuna biex jinbeda proġett jekk jitqies li s-sostenn pubbliku huwa meħtieġ għall -
vijabilità finanzjarja tiegħu, fejn tali għajnuna tkun limitata għal sentejn u mogħtija
biss bħala sostenn ta' spejjeż kapitali debitament ġustifikati;

 studji li jidentifikaw il-potenzjal tas-suq għal servizzi ġodda u li janalizzaw flussi
ġodda u eżistenti tal-merkanzija għal servizzi ġodda, kif ukoll valutazzjonijiet tal -
impatt, implimentazzjoni u finanzjament.

Fl-2012, ġiet ippreżentata l-istrateġija Ewropa 2020. Din l -istrateġija tiffoka, fost affarijiet
oħra, fuq is-sostenibilità. B'segwitu tal-linji gwida TEN-T l-ġodda li nħarġu fl-2013, din l-
enfasi sabet ruħha fil-programm AtB. Dawn il-linji gwida ġodda jiddikjaraw li l-finanzjament
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tal-AtB u tat-TEN-T isir parti mill-FNE, u joffru possibilitajiet ġodda fi ħdan il-programm
AtB, jiġifieri:

 konnessjonijiet ma’ portijiet ta’ pajjiżi terzi;

 l-inklużjoni ta’ konnessjonijiet ma' żoni interni tal-pajjiż;

 l-inklużjoni ta’ proġetti ta’ fjuwil alternattiv.

Riżultati
Awtostradi tal-Baħar evolva fi programm tal-UE li ffinanzja aktar minn erbgħin proġett
permezz tat-TEN-T, li rriżulta f’baġit - inklużi s-sejħiet tal-2013 - ta’ aktar minn
EUR 400 miljun f’inċentivi. L-investiment totali kemm mill-parteċipanti pubbliċi kif ukoll
dawk privati huwa stmat li hu ta' EUR 2 biljun. Barra minn hekk, ġew finanzjati erba’
proġetti permezz tal-programm Marco Polo, li ssarfu fi ftit inqas minn EUR 20 miljun
f’inċentivi. Minkejja dawn l-investimenti sostanzjali, il-proporzjon tat-trasport marittimu fuq
distanzi qosra meta mqabbel mal-proporzjonijiet ta’ modi oħra naqas kemm kemm matul il-
perjodu 2001-2011. Għaldaqstant wieħed jista’ jargumenta li l-istimular tat-trasport
marittimu fuq distanzi qosra ma rriżultax direttament f’pożizzjoni kompetittiva
strutturalment aħjar għal dan il-mod ta’ trasport.

Madankollu, wieħed jista’ jikkonkludi li l-programm AtB indirettament stimula kooperazzjoni
mtejba bejn il-portijiet, ħaġa li maż-żmien jista’ jkollha effetti benefiċi fuq il-ġestjoni u t-
titjib tal-flussi tat-trasport marittimu fuq distanzi qosra.

Il-punti ta' kritika ewlenin espressi kemm mill-akkademja kif ukoll mill-portijiet stess huma
dawn li ġejjin:

 Xi portijiet (kbar jew żgħar) għadhom mhumiex konxji tal-programm AtB.

 Il-programm AtB sofra mill-fatt li ma kienx perċepit bħala propożizzjoni attraenti,
minħabba l-fatt li l-kunċett tal-AtB ma kienx daqshekk ċar mill-bidu nett. Uħud mill-
portijiet li huma midħla tal-programm AtB mhumiex konxji tal-kumplessità tiegħu.

 Il-benefiċjarji ewlenin tal-programm mhumiex konxji biżżejjed tal-opportunitajiet li
joffri. Bosta rappreżentanti tal-portijiet (li ġew ukoll intervistati) indikaw li huma ma
kinux konxji tal-opportunitajiet kollha offruti mill-programm. Dan iwassal biex
konnessjonijiet interessanti potenzjali għall-operazzjonijiet ta' trasport marittimu fuq
distanzi qosra jintilfu. Anke meta l-programm jiġi rikonoxxut mill-partijiet
ikkonċernati, il-proċeduri huma perċepiti bħala onerużi. Sadanittant, xi kultant ikun
diffiċli li wieħed jinterpreta s-sejħiet għal proposti b’mod korrett. L-informazzjoni
rigward il-prijoritajiet fi ħdan sejħa għall-proposti għandha tkun aktar ċara u aktar
konċiża. Iż-żmien meħtieġ biex jiġu stabbiliti proġetti u konsorzji teżerċita pressjoni
fuq il-kapaċità tal-awtoritajiet portwali.

 Valutazzjoni tal-impatt ċara tal-programm AtB hija attwalment nieqsa. Dan iwassal
għall-konklużjoni li jeħtieġ li jiġu determinati Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni
(KPIs) aqwa qabel ma jsiru l-investimenti, bil-għan li ssir valutazzjoni tal-impatt
tagħhom fi ħdan is-suq kollu tat-trasport.

 Il-programm AtB jirrikjedi aġġustament u orjentazzjoni kontinwi filwaqt li jiġu
meqjusa l-motivaturi tas-suq.
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Rakkomandazzjonijiet u xenarji
Rakkomandazzjoni ġenerali li għandha tiġi indirizzata fix-xenarji potenzjali kollha hija li
tiżdied il-viżibilità tal-AtB. Hija meħtieġa identifikazzjoni ċara tal-partijiet ikkonċernati, u
jista' jiġi segwit approċċ attiv biex dawn il-partijiet ikkonċernati jiġu involuti. Il-proċessi ta’
applikazzjoni għall-proġetti tal-AtB għandhom jiġu simplifikati kemm jista’ jkun, b’sejħiet
għall-offerti sempliċi u ċari. Il-partijiet ikkonċernati għandhom ikunu avviċinati b'mod
proattiv dwar l-opportunitajiet li jipprovdi l-programm AtB.

Rakkomandazzjonijiet oħra huma allinjati ma’ xenarji. Barra minn xenarju ta' bażi li
jikkonsisti f’li jitkompla l-programm AtB fil-forma attwali tiegħu, ġew żviluppati żewġ
xenarji oħra:

1) Xenarju ta’ sostenibilità: Dan ix-xenarju jiffoka fuq it-tnaqqis tal-impatt ambjentali
permezz tal-użu ta’ fjuwils alternattivi, id-disinjar innovattiv tal-bastimenti,
faċilitajiet tal-port, u l-użu ta’ materjali ġodda bħal kompożiti. Il-programm AtB
jeħtieġ li jittejjeb jekk għandu jkollu impatt sostenibbli fuq il-kwalità u l-pożizzjoni
kompetittiva tal-Awtostradi tal-Baħar;

2) Xenarju ta’ ġestjoni tal-katina ta' provvista: dan ix-xenarju jiffoka fuq il-katina tal-
provvista kollha kemm hi, li minnhom jagħmel parti x-SSS (Shipping and Signaling
Service). Ir-riżultati ta’ proġetti mingħajr din l-enfasi jistgħu jaqgħu lura fl-għanijiet
oriġinali peress li jista’ jkun hemm nuqqas ta’ kooperazzjoni bejn il-partijiet
ikkonċernati relevanti għall-proġett. L-Awtostradi tal-Baħar huma parti minn ktajjen
tal-provvista kumplessi li la jibdew u lanqas jispiċċaw fil-portijiet tal-baħar. F’bosta
każijiet (jekk mhux f'kollha), it-trasport marittimu fuq distanzi qosra hu wieħed
minn diversi modi differenti ta’ trasport fi ħdan katina, u għadd ta’ partijiet
ikkonċernati huma rappreżentati fi ħdan dawn il -ktajjen mill-ispeditur sal-klijent
finali. Il-proġetti tal-AtB jeħtieġ li jqisu l-katina tal-provvista integrata sabiex dawn
ikunu “konnessi” ma’ “ixkla” oħrajn fil-ktajjen u ma jkunux proġetti indipendenti. Il-
ktajjen tal-provvista li fihom ix-SSS għandu rwol ċentrali mhumiex limitati mill -
konfini tal-Ewropa. Huma jikkollegaw l-industrija Ewropea u ż-żoni tal-konsumaturi
ma' reġjuni importanti oħra Ewropej u mhux Ewropej. Pajjiżi terzi għandhom jitqiesu
bħala parti min-netwerks tax-SSS u għaldaqstant għandhom ikunu involuti fil-
proġetti tal-AtB.


