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Sommarju 
 
Dan l-istudju jagħti ħarsa ġenerali lejn l-istrumenti u s-sorsi ta' finanzjament attwali 
u futuri l-aktar importanti għall-infrastruttura tat-trasport tal-UE, b'mod partikolari 
għat-TEN-T. Barra minn hekk, jinkludi diskussjoni aktar analitika ta' dawn l-
istrumenti fl-isfond tal-bidliet fil-qafas tal-politika sottostanti. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 
L-isfond u l-għan tal-istudju 
In-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) huwa wieħed mill-pedamenti tal-politika 
tat-trasport tal-UE. Il-perjodu attwali tal-QFP jiġi fi tmiemu fl-2013 u, f'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni ħarġet bi proposti għar-reviżjoni tal-politika tat-TEN-T u tal-politika reġjonali 
f'Ottubru 2011. 
 
Sabiex tingħata ħarsa ġenerali lejn l-istrumenti u s-sorsi ta' finanzjament attwali u futuri l-
iktar importanti għall-infrastruttura tat-trasport tal-UE, b'mod partikolari għat-TEN-T, il-
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu tal-Parlament ikkummissjona dan l-istudju. 
 

L-analiżi tal-politika tat-TEN-T 
Fl-analiżi tal-politika eżistenti tat-TEN-T, il-Kummissjoni kkonkludiet li ħafna mill-iktar 
proġetti importanti (Proġetti ta' Prijorità) kienu lura fl-iskeda. Waħda mir-raġunijiet għal 
dan hija n-nuqqas ta' finanzjament suffiċjenti tal-proġett. Il-politika tat-TEN-T s'issa 
wettqet taħlita ta' proġetti nazzjonali konnessi b'mod ħażin iktar milli netwerk pan-Ewropew 
interkonness bis-sħiħ. Għalhekk, għandha tingħata iktar attenzjoni lill-konnessjonijiet 
traskonfinali, l-integrazzjoni intermodali u l-interoperabbiltà mtejba. 
 

Il-proposti tal-Kummissjoni u l-finanzjament tat-TEN-T 
Il-proposti tal-Kummissjoni1 jindirizzaw dawn il-punti f'diversi modi. L-ewwel nett, ġie 
stabbilit netwerk b'żewġ livelli, li jikkonsisti min-Netwerk Ewlieni li jgħaqqad l-
agglomerazzjonijiet ekonomiċi ewlenin kollha u l-portijiet u l-ajruporti ewlenin u Netwerk 
Komprensiv iktar wiesa' li jinkludi l-konnessjonijiet kollha ewlenin tat-trasport 
internazzjonali. Barra minn hekk, il-proġetti li jtejbu l-konnessjonijiet transkonfinali u 
jikkontribwixxu għall-objettivi tal-klima għandhom jingħataw prijorità. 
 
Il-White Paper dwar it-Trasport tal-2011 issemmi l-ambizzjoni li n-Netwerk Trans-Ewropew 
tat-Trasport (TEN-T) jitlesta fl-2050 u li n-Netwerk Ewlieni jitlesta qabel tmiem l-2030. Il-
Kummissjoni stmat li t-tlestija tat-TEN-T teħtieġ investiment ta' madwar EUR 500 biljun 
sal-2020, li minnhom madwar EUR 250 biljun se jkun meħtieġ li jiġu investiti fin-Netwerk 
Ewlieni (COM(2011)665/3). 
 
Fl-2007-2013, l-investiment totali fit-TEN-T huwa mistenni li jammonta għal 
EUR 390 biljun, b'riżorsi (nazzjonali) oħra jammontaw għall-ikbar sehem, jiġifieri 73 % 
(EUR 285 biljun). Is-27 % li jifdal (EUR 105 biljun) huma ffinanzjati mill-fondi tal-UE u l-
BEI. 
 
Il-baġit tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (Trasport-FNE) li għadha kif ġiet proposta huwa 
kważi erba' darbiet iktar minn dak tal-programm attwali tat-TEN-T: EUR 31.7 biljun meta 
mqabbel ma' EUR 8 biljun. Din iż-żieda hija parti mir-riżultat ta' allokazzjoni ta' 
EUR 10 biljun tal-baġit tal-Fond ta' Koeżjoni għall-FNE, mod ta' kif tingħata prijorità lin-
netwerk tat-TEN-T fuq tipi oħra ta' infrastruttura tat-trasport fil-pajjiżi eliġibbli. 
 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha l-għan li tistimula l-investituri privati, bħall-
investituri istituzzjonali, biex jinvestu fi proġetti tat-TEN-T. Il-proposta dwar l-Inizjattiva 
dwar il-Bonds li jiffinanzjaw il-Proġetti ġiet iddisinjata biex tistimula dan, billi tista' ttejjeb 
                                                 
1  Dawn il-proposti jinkludu l-proposta għar-reviżjoni tal-linji gwida tat-TEN-T, il-proposta tas-CEF u l-proposta 

għall-Fond ta' Koeżjoni, ara l-kapitoli 2.2 u 3 għal ħarsa ġenerali lejn il-proposti u d-dokumenti rilevanti kollha 
tal-UE. 
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il-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-proġetti billi tipprovdi garanziji. Dan ifisser li ftit mir-riskji 
tal-proġetti huma trasferiti lill-BEI li jirċievi kontribuzzjoni fissa mill-programm tat-TEN-T ta' 
EUR 230 miljun fil-fażi pilota (2012-2013). Ir-raġuni mogħtija għal dan hija biex jiġu 
kkoreġuti nuqqasijiet tas-suq: likwidità insuffiċjenti fl-averżjoni għar-riskju u s-suq huma 
msemmija, iżda huwa dubjuż jekk dawn humiex nuqqasijiet reali tas-suq. Il-KE tistenna li l-
Inizjattiva dwar il-Bonds li jiffinanzjaw il-Proġetti, toħloq ingranaġġ ta' 15 sa 20 darba iktar 
mill-kontribuzzjoni tal-KE, għalkemm l-'ingranaġġ' proprja huwa inċert (SEC(2011)1237).  
 
L-użu tas-Sħubijiet Pubbliċi Privati (PPPs) ukoll jistħoqqlu attenzjoni. Il-PPPs huma mod ta' 
kif proġett jiġi strutturat u ta' kif jiġi attirat il-finanzjament tas-settur privat. Għalkemm 
qed isiru iktar popolari, il-PPPs mhumiex ir-rimedju globali, billi proġetti riċenti ta' PPPs 
urew riżultati mħallta. Uħud saru finanzjarjament insostenibbli, spiss minħabba volumi ta' 
traffiku ferm aktar baxxi minn dawk imbassra. L-użu tal-PPPs huwa partikolarment ta' 
vantaġġ meta l-proġett jippermetti l-libertà tad-disinn u l-kostruzzjoni lill-kumpanija tal-
kostruzzjoni. Il-PPPs dejjem jirrikjedu parir tajjeb ta' akkwist u m'għandhomx ikunu 
adottati biex ineħħu l-proġetti mill-karta tal-bilanċ, kif ġara fil-passat. Għandha tittieħed 
attenzjoni kbira mal-PPPs li jiddependu fuq id-disponibbiltà u/jew mekkaniżmi ta' ħlas 
relatati mal-prestazzjoni. 
 

Allinjament strateġiku u operazzjonali tal-fondi tal-UE 
Filwaqt li l-programm tat-TEN-T prinċipalment jiffinanzja l-infrastruttura tal-ferroviji u tal-
passaġġi fuq l-ilma intern, madwar nofs mill-allokazzjoni akbar tat-trasport tal-FK u l-FEŻR 
tikkonċerna l-infrastruttura tat-toroq. Għalkemm dan loġikament isegwi l-objettivi differenti 
ta' wħud mill-fondi tal-UE u huwa konformi man-natura multimodali tan-Netwerk 
Komprensiv, hemm riskju ta' lock-in ulterjuri fuq it-trasport fit-toroq u dan jagħmilha iktar 
diffiċli biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi ħafna ta' trasferiment modali tal-White Paper dwar it-
Trasport tal-2011. 
 
Fil-proposti tal-Kummissjoni, l-għanijiet u l-prijoritajiet iddikjarati tad-diversi strumenti 
huma allinjati aħjar minn qabel. L-allokazzjoni ta' EUR 10 biljun mill-FK għall-FNE u l-
kundizzjonalitajiet ex-ante fil-Politika ta' Koeżjoni se jikkontribwixxu għal allinjament 
strateġiku mtejjeb. Barra minn hekk, il-proposta tal-FNE tippermetti għal rata ogħla ta' 
kofinanzjament ta' 10 punti perċentwali għall-proġetti li jikkontribwixxu għad-
dekarbonizzazzjoni jew it-titjib tal-konnessjonijiet transkonfinali. Madankollu, l-
istabbiliment tal-kriterji xierqa għall-valutazzjoni ta' dawn l-għanijiet se jkunu kruċjali. 
Barra minn hekk, għalkemm il-pakkett ta' politika ġenerali jfittex li jikkontribwixxi għad-
dekarbonizzazzjoni u l-bidla modali, id-daqs potenzjali tal-kontribuzzjoni mill-proposti l-
ġodda tat-TEN-T biex jintlaħqu dawn il-miri għadhom ma ġewx stmati. 
 
Kwistjonijiet li jixirqilhom attenzjoni mill-perspettiva operazzjonali huma d-definizzjoni u l-
preparazzjoni tal-proġett. Barra minn hekk, il-koordinazzjoni tal-applikazzjoni għall-għotja 
mal-proċess ta' offerti hija diffiċli biex tiġi amministrata, b'mod partikolari għall-proġetti tal-
PPPs. Il-kundizzjonalitajiet ex-ante li jimmiraw lejn il-bini tal-kapaċità, l-użu ulterjuri ta' 
EPEC u JASPERS u koordinament akbar bejn JASPERS u l-fondi amministrati b'mod ċentrali 
jistgħu jgħinu biex jingħelbu l-ostakli. 
 

Rakkomandazzjonijiet ta' politika 
Li tpoġġi l-qafas korrett f'postu hija kundizzjoni neċessarja iżda mhux suffiċjenti għat-
twettiq tal-proġetti t-tajba fil-prattika. Il-kriterji u l-mekkaniżmi li se jintużaw għall-
prijoritizzazzjoni tal-proġetti jistħoqqilhom attenzjoni partikolari. S'issa, il-valutazzjoni tal-
impatti ekonomiċi u tal-klima tal-proġetti tat-TEN-T mhux dejjem kienet effettiva. Din tista' 
tiġi mtejba permezz ta' rekwiżiti obbligatorji għall-kwantifikazzjoni tal-impatti ekonomiċi 
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netti (analiżi tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet) u l-impatti tal-klima (klassifikazzjoni tal-
karbonju) kif ukoll l-immudellar tat-traffiku sottostanti. Barra minn hekk, il-validazzjoni 
mill-korpi indipendenti (preferebbilment mill-Istati Membri li m'għandhom l-ebda interess 
fil-proġett) u ċ-ċertifikazzjoni tal-mudelli tat-traffiku jistgħu jiżguraw proċeduri ta' 
valutazzjoni indipendenti, xjentifikament sodi u iktar trasparenti. Għandha tingħata 
attenzjoni li jintużaw projezzjonijiet identiċi tat-traffiku fil-valutazzjonijiet tal-impatt 
ekonomiku u tal-klima. Ir-riżultat ta' dawn il-valutazzjonijiet jistgħu jservu bħala bażi għall-
prijoritizzazzjoni ta' diversi proġetti u/jew biex tiġi deċiża r-rata tal-kofinanzjament. 
 
Ħlasijiet mill-utent u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni jistgħu jaqdu rwol ewlieni billi 
jottimizzaw l-użu tal-infrastruttura, jiġbru d-dħul li jista' jintuża għat-(trans-) finanzjament 
ta' infrastruttura ġdida u jgħinu biex jiġu involuti investituri privati. Skont ir-regoli attwali 
ta' finanzjament tal-FK/FEŻR, id-dħul mill-ħlasijiet tal-utent huwa mnaqqas mill-ammont 
totali tal-proġett eliġibbli għal kofinanzjament. B'dan il-mod, ir-regoli attwali jiskoraġġixxu 
l-applikazzjoni tal-ħlasijiet fuq l-utent u indirettament jiffavorixxu l-infrastruttura tat-toroq, 
billi l-Istati Membri tal-UE huma obbligati li jagħmlu użu mill-ħlasijiet mill-utent għall-
infrastruttura tal-ferroviji, li mhuwiex il-każ għall-passaġġi fuq l-ilma intern u għat-toroq. 
Ir-rabta bejn l-għanijiet differenti jistgħu jissaħħu billi speċifikament tiġi rikjesta l-
utilizzazzjoni ta' ħlasijiet mill-utent fil-kriterji ta' eliġibbiltà għall-proġetti jew għall-inqas xi 
tipi ta' proġetti. Jista' wkoll jittieħed akkont tal-ħlasijiet mill-utent fil-prijoritizzazzjoni ta' 
finanzjament tal-UE jew billi jiġu ddiffirenzjati r-rati massimi ta' kofinanzjament fir-rigward 
tal-impatti tal-GHG netti. B'dan il-mod, il-politika tat-TEN-T tista' tikkontribwixxi wkoll 
għall-objettiv tal-White Paper tal-internalizzazzjoni sħiħa tal-ispejjeż esterni. 
 
Rigward l-istrumenti innovattivi, aħna nikkonkludu li b'mod ġenerali jistgħu jgħinu biex 
jingħalaq id-distakk ta' finanzjament u jitnaqqas il-piż finanzjarju għas-settur pubbliku. Il-
proġetti jistgħu jibbenefikaw mid-dixxiplina finanzajarja tal-investituri privati. Madankollu, 
il-konsolidazzjoni, is-simplifikazzjoni u l-istandardizzazzjoni ta' wħud mill-'istrumenti 
finanzjarji innovattivi' huma bżonnjużi. 
 

Xenarju li juża inqas riżorsi 
L-esperjenza wriet li huwa diffiċli ħafna li jinġabru biżżejjed riżorsi għall-investimenti fuq 
skala kbira tal-infrastruttura tat-trasport u fil-kuntest attwali din tista' ssir iktar ta' sfida. 
Għalhekk, jekk l-investimenti privati jew pubbliċi jaqgħu lura minn dak li kien previst fil-
proposti, jista' jkun hemm bżonn li jiġi kkunsidrat xenarju alternattiv jew pjan B. 
 
Tali pjan B jista' jfisser li, fil-każ ta' riżorsi insuffiċjenti u possibilment rati ta' tkabbir 
ekonomiku aktar baxx, prijoritizzazzjoni ulterjuri se tkun meħtieġa fin-netwerks predefiniti. 
Ir-riżultati mtejba u kompletament indipendenti tal-klassifikazzjoni tal-karbonju u s-CBA 
jistgħu jintużaw bħala bażi għal dan. Elementi oħrajn ta' tali xenarju jistgħu jkunu enfasi 
akbar fuq il-ħlasijiet mill-utent u fuq is-Sistema tat-Trasport Intelliġenti biex jiżguraw li l-
kapaċità tal-infrastruttura disponibbli tintuża b'mod iktar effiċjenti. Hija rrakkomandata 
elaborazzjoni ulterjuri tal-proposti attwali tal-Kummissjoni fuq dawn il-linji. 


