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POLITIKA KOMUNI TAT-TRASPORT: TAGĦRIF ĠENERALI

Il-politika tat-trasport ilha tagħmel parti mill-oqsma ta' politika komuni għal aktar minn
30 sena. Din bdiet bis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE)
tat-22 ta' Mejju 1985 meta l-Parlament Ewropew ressaq rikors għan-nuqqas ta' twettiq ta'
obbligu kontra l-Kunsill. Flimkien mal-ftuħ għall-kompetizzjoni tas-swieq tat-trasport u l-
ħolqien ta' netwerks trans-Ewropej, is-suġġett ta' "mobilità sostenibbli" tieħu importanza
dejjem akbar minn issa sal-2020, b'mod partikolari fil-kuntest taż-żieda kostanti fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra f'dan is-settur, li jheddu li jiġu kompromessi l-
objettivi klimatiċi tal-Unjoni Ewropea.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 4 (2)(g), u t-titolu VI tat-TFUE

L-OBJETTIVI→

Fit-Trattati ta' Ruma, l-Istati Membri kienu diġà enfasizzaw l-importanza ta' politika komuni
tat-trasport billi ddedikaw titolu speċifiku għaliha. Għalhekk it-trasport kien wieħed mill-
ewwel oqsma ta' politika komuni tal-Komunità. L-ewwel prijorità kienet it-twaqqif ta' suq tat-
trasport komuni, jiġifieri l-kisba tal-libertà tas-servizzi u l-ftuħ tas-swieq tat-trasport. Dan l-
objettiv intlaħaq sew, peress li anke s-swieq ferrovjarji (is-servizzi nazzjonali tat-trasport għall-
passiġġieri) ser jinfetħu għall-kompetizzjoni gradwalment.
Il-proċess tal-ftuħ tas-swieq tat-trasport jikkonċerna wkoll il-ħolqien ta' kundizzjonijiet
ġusti għall-kompetizzjoni għall-mezzi tat-trasport, kemm meta jitqiesu individwalment kif
ukoll fir-relazzjonjiet reċiproki bejniethom. Għalhekk, l-armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet
leġiżlattivi, regolamentari u amministrattivi tal-Istati Membri, inklużi l-kundizzjonijiet bażiċi
teknoloġiċi, soċjali u fiskali, matul iż-żmien kisbet ħafna iktar importanza.
Minkejja li wara l-kriżi ekonomika tal-2008, it-traffiku naqas għal perjodu ta' żmien medju,
il-volumi ttrasportati kemm ta' persuni kif ukoll ta' merkanzija żdiedu minħabba t-tlestija
b'suċċess tas-suq intern Ewropew, it-tneħħija tal-fruntieri interni u t-tnaqqis fil-prezzijiet għat-
trasport permezz tal-ftuħ u l-liberalizzazzjoni tas-swieq tat-trasport, kif ukoll tibdil fis-sistemi
tal-produzzjoni u l-ġestjoni ta' stokkijiet. Madankollu, l-aspett ekonomiku ta' settur tat-trasport
dinamiku ħafna u ta' suċċess kbir jikkuntrasta ma' konsegwenzi soċjali u ekoloġiċi dejjem aktar
serji. Għaldaqstant, il-prinċipju ewlieni ta' "mobilità sostenibbli" kiseb iktar u iktar importanza.
Dan il-prinċipju ewlieni huwa affettwat minn żewġ objettivi differenti. Fuq naħa waħda, hija
kwistjoni ta' kif sejra tiġi żgurata mobilità effiċjenti u bl-iktar prezz baxx possibbli għall-
merkanzija u l-persuni, bħala element ewlieni ta' suq intern kompetittiv u bħala bażi xierqa
għall-moviment liberu tal-persuni. Fuq in-naħa l-oħra, hija kwistjoni ta' kif sejra tiġi ffaċċjata
ż-żieda fit-traffiku, u kif sejrin jitnaqqsu, konsegwentement, l-ispejjeż esterni kkawżati mill-
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inċidenti tat-traffiku, il-mard respiratorju, it-tibdil fil-klima, l-istorbju, il-ħsara lill-ambjent jew
il-konġestjoni tat-traffiku.
L-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju ewlieni jinvolvi approċċ integrat li jottimizza l-effiċjenza
tas-sistema tat-trasport, tal-organizzazzjoni tat-trasport u tas-sigurtà kif ukoll inaqqas il-
konsum tal-enerġija u l-effetti fuq l-ambjent. Il-pedamenti ta' dan il-prinċipju huma, fost
oħrajn, it-tisħiħ tal-kompetittività tal-mezzi tat-trasport li jagħmlu anqas ħsara lill-ambjent, it-
twaqqif ta' konnessjonijiet tat-trasport integrati li jagħmlu użu minn żewġ mezzi tat-trasport
jew iktar (trasport ikkombinat bit-triq u bil-ferrovija u intermodalità), kif ukoll il-ħolqien
ta' kundizzjonijiet ugwali għall-kompetizzjoni bejn il-mezzi tat-trasport permezz ta' tariffi
proporzjonali għall-ispejjeż ikkawżati minnhom.
Minkejja diversi sforzi, il-politika Ewropea dwar it-trasport għad trid tiffaċċja sfidi kbar fil-
qasam tas-sostenibilità, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġlieda kontra t-tisħin
globali. It-trasport jipproduċi kważi kwart mill-emissjonijiet kollha tal-gassijiet b'effett ta'
serra (GHG) tat-28 Stat Membru tal-UE (jiġifieri dan is-settur huwa t-tieni l-akbar emittent
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra wara s-settur tal-enerġija). Barra minn hekk, fl-
Ewropa, it-trasport huwa l-uniku settur li l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tiegħu,
mill-1990 'il quddiem żdiedu bi kważi total ta' 22 %. (Mir-riċessjoni tal-2008, dawn l-
emissjonijiet bdew jonqsu, iżda fit-tul it-tendenza hija li jibqgħu jogħlew). Għaldaqstant, il-
White Paper dwar it-trasport tal-2011 tħeġġeġ tnaqqis ta' dawn l-emissjonijiet (inklużi dawk tal-
avjazzjoni internazzjonali u bl-esklużjoni tat-trasport marittimu internazzjonali) ta' 20 % bejn
l-2008 u l-2030 u mill-inqas ta' 60 % bejn l-1990 u l-2050, kif ukoll tnaqqis tal-emissjonijiet
tat-trasport marittimu internazzjonali ta' 40 % bejn l-2005 u l-2050. Il-White Paper tipproponi
wkoll l-użu ta' 40 % tal-karburanti sostenibbli b'livell baxx tal-karbonju fl-avjazzjoni minn issa
sal-2050 u t-tnaqqis ta' 50 % mill-vetturi li jaħdmu bil-fjuwil konvenzjonali fit-trasport urban
minn issa sal-2030, jew anke ta' 100 % minn issa sal-2050.

RIŻULTATI

A. Linji gwida ġenerali tal-politika
Il-White Paper dwar it-tlestija tas-suq intern, ippubblikata f'Ġunju 1985 kienet tinkludi
rakkomandazzjonijiet biex tkun iggarantita l-libertà tas-servizzi; hija kienet tinkludi wkoll
referenzi speċifiċi għat-trasport u kienet tindika ċerti objettivi li għandhom jintlaħqu, sa mhux
aktar tard mill-31 ta' Diċembru 1992, għat-tipi kollha tat-trasport (fuq l-art, marittimu u bl-
ajru). Dawn l-objettivi jinkludu l-iżvilupp ta' infrastrutturi tat-trasport ta' interess Komunitarju,
is-simplifikazzjoni tal-kontrolli u l-formalitajiet fil-fruntieri kif ukoll it-titjib fis-sigurtà.
Fit-2 ta' Diċembru 1992, il-Kummissjoni adottat il-White Paper dwar l-iżvilupp futur tal-
politika komuni tat-trasport (COM(1992)0494). Hija enfasizzat: il-ftuħ tas-swieq tat-trasport,
l-iżvilupp ta' netwerk trans-Ewropew, it-tisħiħ tas-sigurtà u l-armonizzazzjoni soċjali. Fl-istess
ħin, din l-ewwel White Paper irrappreżentat bidla lejn metodu integrat u intermodali, ibbażat
fuq il-prinċipju ewlieni ta' "mobilità sostenibbli". Aktar tard, fil-White Paper tal-Kummissjoni
tat-22 ta' Lulju 1998 bit-titolu "Fair payment for infrastructure use: a phased approach to a
common transport infrastructure charging framework in the EU" (Ħlasijiet ġusti għall-użu ta'
infrastrutturi: metodu fi stadji għat-twaqqif ta' qafas komuni fil-qasam tal-iffissar ta' prezzijiet
ta' infrastrutturi ta' trasport fl-UE) (COM(1998)0466), il-Kummissjoni tenfasizza d-differenzi
sinfikanti li jeżistu bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-iffissar ta' prezzijiet tat-trasport, li
joħolqu ħafna tagħwiġ fil-kompetizzjoni bejn il-mezzi tat-trasport u bejniethom. Barra minn
hekk, is-sistemi tat-tariffi eżistenti ma jqisux biżżejjed l-aspetti ekoloġiċi u soċjali tat-trasport.
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Fit-tieni White Paper tagħha "European transport policy for 2010: time to decide" ("Il-
Politika Ewropea tat-Trasport għall-2010: wasal iż-żmien li niddeċiedu") (COM(2001) 0370),
il-Kummissjoni l-ewwel analizzat il-problemi u l-ħtiġijiet tal-politika Ewropea dwar it-trasport,
b'mod partikolari fir-rigward tat-tkabbir lejn il-Lvant. Il-Kummissjoni pprevediet żieda kbira
ħafna fit-traffiku, li ġġib magħha tensjoni fit-toroq u konġestjoni tat-traffiku, l-iktar fit-traffiku
tat-triq u tal-ajru, kif ukoll żieda fil-piżijiet marbuta mas-saħħa u l-ambjent. Bil-għan li
jingħelbu dawn it-tendenzi u biex jingħata kontribut favur il-ħolqien ta' sistema tat-trasport
ekonomikament effiċjenti iżda li fl-istess ħin tirrispetta l-ambjent u s-soċjetà, il-Kummissjoni
ressqet pakkett ta' 60 miżura. Dawn kienu maħsuba biex iħollu r-rabta bejn it-tkabbir tal-
ekonomija u ż-żieda fit-traffiku u biex jegħlbu l-inguwaljanza fit-tkabbir tal-mezzi tat-trasport.
L-għan tal-White Paper tal-2001 kien li tistabbilizza l-proporzjon tal-ferrovija, tan-navigazzjoni
interna u tat-trasport marittimu fuq distanzi qosra fil-livelli tal-1998 (madankollu, skont ir-
rapport A5-0444/2002 tal-Parlement, p. 8, dan kien objettiv minimu). L-obbjettivi setgħu
jintlaħqu permezz ta' miżuri li kellhom iservu sabiex jerġa' jirpilja t-trasport ferrovjarju,
għall-promozzjoni tat-trasport marittimu u dak permezz tal-passaġġi tal-ilma interni u għall-
promozzjoni ta' integrazzjoni bejn il-mezzi kollha tat-trasport. Barra minn hekk, il-Kummissjoni
ħabbret reviżjoni tal-linji gwida għan-netwerks trans-Ewropej (TEN-T, ara l-iskeda informattiva
5.8.1) sabiex jiġu adattati għall-Unjoni estiża u biex tiġi mħeġġa, ħafna iżjed minn qatt qabel,
l-eliminazzjoni ta' punti ta' konġestjoni fit-trasport internazzjonali. It-tielet taqsima tal-White
Paper, li tiffoka fuq id-drittijiet u l-obbligi tal-utenti tas-sistemi ta' trasport, kienet tistabbilixxi
programm ta' azzjoni dwar is-sigurtà fit-toroq, it-titjib fid-drittijiet tal-utenti kif ukoll it-
trasparenza fil-ħlas għall-mezzi kollha tat-trasport permezz tat-tqarrib tal-prinċipji tas-sistema
tat-tariffi għall-infrastrutturi. Fir-raba' punt, il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtieġa li jingħelbu l-
konsegwenzi tal-globalizzazzjoni fit-trasport.

L-IMPLIMENTAZZJONI U D-DIBATTITI DWAR IL-ĠEJJIENI TAT-
TRASPORT

A. 2001-2008
Minkejja l-isforzi tal-Kummissjoni, sat-tieni nofs tat-tmeninijiet il-progress fil-politika
komuni dwar it-trasport sar bil-mod. It-triq lejn leġiżlazzjoni komuni nfetħet biss meta l-
Parlament Ewropew ressaq rikors għan-nuqqas ta' twettiq ta' obbligu tal-Kunsill. Fis-sentenza
tat-22 ta' Mejju 1985 fil-Kawża 13/83 dwar in-nuqqas ta' azzjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Komunitajiet Ewropej ħeġġet lill-Kunsill biex jagħti bidu għall-politika komuni dwar it-
trasport. Ħafna mill-miżuri introdotti fil-White Papers tal-1992 u tal-2001 ġew implimentati
jew introdotti minn dak iż-żmien 'l hawn. Barra minn hekk, l-Unjoni nediet xi proġetti
teknoloġiċi ambizzjużi matul dan il-perjodu permezz ta' GALILEO – sistema Ewropea ta'
navigazzjoni satellitari, l-ERTMS – Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju u l-
programm SESAR għal titjib fl-infrastruttura għall-ġestjoni tat-trasport bl-ajru. F'Ġunju 2006,
il-Kummissjoni ppreżentat evalwazzjoni tal-White Paper tagħha (COM(2006) 0314). Fil-fatt,
il-Kummissjoni sabet li l-miżuri ppjanati fl-2001 ma kinux biżżejjed biex jinkisbu l-għanijiet
li ġew ifformulati. Fost l-istrumenti l-ġodda li nħolqu, wieħed jista' jsemmi a) il-pjanijiet ta'
azzjoni għal-loġistika tat-trasport tal-merkanzija (COM(2007)0607), għall-implimentazzjoni
ta' sistemi intelliġenti ta' trasport fl-Ewropa (COM(2008)0886) u għall-mobilità urbana
(COM(2009)0490), b) Naiades u Naiades II (2013) – il-programm ta' azzjoni Ewropew
integrat għat-trasport f'ilmijiet navigabbli (COM(2006)0006) – u c) l-objettivi strateġiċi u
r-rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw il-politika tat-trasport marittimu tal-Unjoni sal-2018
(COM(2009)0008).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
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F'Lulju 2008, il-Kumissoni ppreżentat pakkett ta' miżuri għal "trasport aktar ekoloġiku", li
jiffoka fuq strateġija għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni fil-mezzi kollha tat-trasport.
Dan il-pakkett kien jinkludi tliet komunikazzjonijiet u proposta ta' reviżjoni tad-Direttiva
Eurovignette (ara l-iskeda informattiva 5.6.4 – A.2 Spejjeż tat-toroq).
B. 2009-2015
Inqas minn għaxar snin wara t-tieni White Paper (2001) tagħha, il-Kummissjoni kienet nediet
riflessjoni dwar il-ġejjieni fit-tul tat-trasport (fi żmien 20 sa 40 sena) sabiex tkun tista' tippreżenta
r-riżultati taħt forma ta' komunikazzjoni, bit-titolu "Futur sostenibbli għat-trasport: Lejn
sistema integrata, immexxija mit-teknoloġija u li tista' tintuża faċilment" (COM(2009)0279,
p. 4), Il-komunikazzjoni fasslet it-tendenzi, l-isfidi u l-għażliet tas-sistema futura tat-trasport
Ewropew, b'mod partikolari fil-kuntest ta' a) il-progress tal-globalizzazzjoni, b) l-evoluzzjoni
tar-relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi, c) żieda fit-trasport tal-merkanzija, d) il-modifika tal-istrutturi
soċjali u tal-evoluzzjoni demografika, e) l-urbanizzazzjoni li qed tikber, f) l-evoluzzjonijiet
kummerċjali futuri, g) l-iżviluppi teknoloġiċi possibbli fl-oqsma tal-enerġija, tat-trasport u
tal-komunikazzjoni, h) il-konsegwenzi possibbli tat-tibdil fil-klima kif ukoll i) il-modifiki li
għandhom isiru fil-qasam tal-provvista tal-enerġija.
Fit-tielet White Paper tagħha dwar il-futur tat-trasport minn issa sal-2050, bit-titolu "Pjan
direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva
u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti" (COM(2011)0144), ippubblikata fit-28 ta' Marzu 2011, il-
Kummissjoni tiddeskrivi t-tranżizzjoni tat-trasport bejn l-isfidi l-qodma u dawk ġodda u tfassal
il-mezzi biex tkun tista' tegħlibhom. Fil-viżjoni tiegħu, l-eżekuttiv jiffissa l-objettiv (diffiċla
ħafna) li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-anqas b'60 % minn issa
sal-2050 meta mqabbel mal-1990, mingħajr ma jitwaqqaf it-tkabbir fit-trasport u mingħajr xkiel
għall-mobilità, flimkien ma' objettiv intermedju (ambizzjuż), minn issa sal-2020/2030, li l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra jitnaqqsu b'madwar 20 % meta mqabbla mal-livell
tagħhom fl-2008. Madankollu, dawn l-objettivi mhumiex biżżejjed meta mqabbla ma' dawk
stabbiliti matul il-konferenza ta' Pariġi dwar il-klima (COP21) f'Diċembru 2015 (jiġifieri, l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra jonqsu mill-inqas b'40 % bejn l-2021 u l-2030). Minn
issa sal-2020, ir-realiżmu sejjer jiswa daqs l-ambizzjoni biex jiġu indirizzati l-isfidi ekonomiċi
u ambjentali li l-politika komuni tat-trasport għandha tegħleb biex jingħata kontribut għar-
realizzazzjoni tat-tnaqqis drastiku tal-emissjonijiet. Dan jimplika li t-trasport juża l-enerġija
b'mod aktar limitat u aktar nadif, jisfrutta aħjar l-infrastrutturi moderni u jnaqqas l-impatt
tagħhom fuq l-ambjent. Il-White Paper tat-trasport tiddefinixxi 10 objettivi (fosthom, it-trasport
bit-triq tal-merkanzija, fejn 30 % tal-merkanzija tibdel id-direzzjoni lejn il-ferroviji jew in-
navigazzjoni minn issa sal-2030 u aktar minn 50 % minn issa sal-2050; jitrippla t-tul tan-
netwerk ferrovjajru b'veloċità kbira attwali minn issa sal-2030 u l-maġġor parti tat-trasport tal-
passiġġieri fuq distanza medja jgħaddi għall-ferrovija għall-2050; l-implimentazzjoni sal-2030
ta' "netwerk tal-qalba" TEN-T multimodali li taħdem kompletament fl-Unjoni, b'netwerk ta'
kwalità u kapaċità għolja sal-2050, kif ukoll is-servizzi ta' informazzjoni assoċjati, eċċ.). B'mod
partikolari, il-Kummissjoni għandha l-għan li toħloq żona unika Ewropea tat-trasport bis-saħħa
tal-eliminazzjoni tal-ostakli kollha li għad fadal bejn il-mezzi u s-sistemi nazzjonali, biex
b'hekk jitħaffef il-proċess tal-integrazzjoni u jiġi ffaċilitat id-dħul ta' operaturi multinazzjonali u
multimodali. Sabiex jiġu evitati t-tensjonijiet u t-tagħwiġ fl-applikazzjoni stretta tar-regoli tal-
kompetizzjoni għall-mezzi kollha tat-trasport, l-istrateġija proposta tipprevedi armonizzazzjoni
akbar u implimentazzjoni aħjar tar-regoli fir-rigward tas-soċjetà, l-ambjent, is-sigurtà u s-
sikurezza, kif ukoll standards tas-servizzi minimi u drittijiet tal-utenti. Parti oħra tal-istrateġija
hija l-innovazzjoni għall-ġejjieni li tinvolvi soluzzjonijiet teknoloġiċi ġodda u tibdil fl-imġiba
lejn mobilità aktar sostenibbli. Fl-aħħar nett, netwerk ta' infrastrutturi tat-trasport moderni

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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jeħtieġ riżorsi importanti, sorsi ta' finanzjament differenti u sistemi ta' tariffi intelliġenti. Bħala
eżempju, is-settur tat-trasport huwa l-aktar benefiċjarju importanti tal-Faċilità Nikkolegaw l-
Ewropa (maħluq mir- Regolament (UE) nru 1316/2013), b'baġit ta' EUR 26 biljun sal-2020.
Fl-ewwel ta' Lulju 2016, l-eżekuttiv ippreżenta rapport, fil-forma ta' dokument ta' ħidma
(SWD(2016)0226) dwar il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-programm ta' 10 snin tal-
White Paper 2011; l-anness II jinkludi b'mod partikolari evalwazzjoni dettaljata tal-attivitajiet
imwettqa sa Mejju 2016.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

A. Kompetenzi
Anke fil-qasam tat-trasport, ir-rwol tal-Parlament Ewropew evolva progressivament minn
parteċipazzjoni esklussivament konsultattiva (sad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Maastricht) għall-
kodeċiżjoni (mit-Trattat ta' Amsterdam), li jqiegħed lill-Parlament fl-istess livell mal-Kunsill.
It-Trattat ta' Lisbona (ara l-iskeda informattiva 1.1.5) kien formalment ta' innovazzjoni għall-
qasam billi introduċa fit-titolu VI l-politika komuni tat-trasport, li madankollu taqa' fil-
kompetenzi kondiviżi tal-Unjoni (skont l-Artikolu 4(2)(g)), tat-TFUE). L-Artikoli 91 u 100(2),
tat-TFUE jipprevedu wkoll il-proċedura leġiżlattiva ordinarja fl-oqsma kollha tat-trasport
(b'mod partikolari, ara l-iskeda informattiva 1.4.1).
B. Orjentament Ġenerali
Il-Parlament Ewropew, li hu favur il-liberalizzazzjoni tas-swieq tat-trasport, kompla jenfasizza
l-ħtieġa li din il-liberalizzazzjoni tiġi implimentata flimkien ma' armonizzazzjoni globali
tal-kundizzjonijiet ta' qafas soċjali, fiskali u teknoloġiku prevalenti kif ukoll tal-istandards
tas-sigurtà. Barra minn hekk, huwa appoġġa b'konsistenza l-prinċipju ewlieni tal-mobilità
sostenibbli bi proposti u talbiet konkreti.
Fit-12 ta' Frar 2003, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar it-(tieni) White Paper
tal-Kummissjoni bit-titolu "European transport policy for 2010: time to decide" ("Il-Politika
Ewropea tat-Trasport għall-2010: wasal iż-żmien li niddeċiedu"). Fiha huwa enfasizza li l-
idea ta' "żvilupp sostenibbli" għandha tkun il-pedament u l-istandard tal-politika Ewropea
dwar it-trasport. Huwa enfasizza l-importanza li tinħoloq sistema integrata komuni tat-trasport.
It-tendenza fis-settur tat-trasport lejn metodi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, filwaqt li
tibqa' tinżamm il-kompetittività tat-trasport fuq l-art, ġiet approvata, kif ġew approvati wkoll
tariffi ġusti għall-ispejjeż tal-infrastruttura u l-ispejjeż esterni għal kull metodu ta' trasport. Il-
Parlament ikkonkretizza dan l-approċċ ġenerali b'bosta talbiet u proposti għal kull mezz ta'
trasport individwali, għas-sigurtà tat-trasport, għall-iskeda u għall-iffinanzjar tat-TEN-T kif
ukoll għal koordinazzjoni aħjar ma' oqsma ta' politika oħrajn tal-Unjoni. L-istess japplika għas-
suġġetti l-oħrajn relatati mal-politika tat-trasport bħalma huma l-intermodalità, ir-riċerka, l-
iżvilupp u t-teknoloġiji l-ġodda.
Fid-9 ta' Lulju 2008, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni
bit-titolu "Lejn kultura ġdida għall-mobilità urbana"(ippubblikata fil-25 ta' Settembru 2007).
Riżoluzzjoni oħra dwar "Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana" ġiet adottata
fit-23 ta' April 2009. Il-Parlament talab b'mod partikolari biex jiġi żviluppat kunċett Ewropew
kumplessiv u integrat għall-mobilità urbana li għandu jservi ta' qafas ta' referenza komuni
għall-parteċipanti Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali (muniċipalitajiet, ċittadini, intrapriżi
u industriji). Ftit wara, il-Kummissjoni inkludiet din it-talba fil-pjan ta' azzjoni tagħha għall-
mobilità urbana (COM(2009)0490), ippubblikat fit-30 ta' Settembru 2009.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 6

Wara komunikazzjoni ġdida tal-eżekuttiv, bit-titolu "Flimkien lejn mobilità urbana kompetittiva
u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi" (COM(2013)0913), ippubblikata fis-17 ta' Diċembru 2013,
fit-2 ta' Diċembru 2015, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar "il-mobilità urbana sostenibbli".
B'mod partikolari, id-deputati jħeġġu lill-Istati Membri u lill-ibliet biex ifasslu pjanijiet ta'
mobilità urbana sostenibbli li jagħtu prijorità lill-mezzi tat-trasport b'emissjonijiet baxxi, lill-
vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi u biex jirrikorru għal sistemi intelliġenti tat-trasport,
filwaqt li jqisu l-ħtiġijiet speċifiċi tal-persuni b'mobilità mnaqqsa. Huma jargumentaw ukoll
favur politika dwar il-parkeġġ (il-postijiet ta' parkeġġ, l-użu ta' sistemi intelliġenti ta' parkeġġ,
tariffi adattati) li tista' tkun parti minn politika urbana integrata, kif ukoll favur it-tnaqqis tal-
istorbju marbut mat-traffiku fl-ibliet. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ġew mistiedna biex:
i) jistabbilixxu netwerk iddedikat għall-mobilità sostenibbli, li jiġbor prattiki tajbin dwar il-
ġestjoni tal-art u l-użu tal-ispazju (li jiffoka fuq il-car-pooling, it-trasport pubbliku, iċ-ċikliżmu
u l-mixi); ii) jinkoraġixxu lill-ibliet biex jipparteċipaw fis-sħubija Ewropea għall-innovazzjoni
għall-ibliet u l-komunitajiet intelliġenti; iii) jorganizzaw kampanji ta' sensibilizzazzjoni għall-
pubbliku biex tiġi promossa mobilità sostenibbli.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2010 dwar futur sostenibbli għat-trasport, il-Parlament
irreaġixxa, permezz ta' sensiela ta' miżuri, għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni relatata mat-
tħejjija ta' White Paper ġdida. Din ir-riżoluzzjoni tindirizza, fi 42 punt, l-istampa kompleta tal-
politika Ewropea dwar it-trasport.
Mill-publikazzjoni tat-tielet White Paper, il-Parlament diġà adotta żewġ riżoluzzjonijiet. Fir-
riżoluzzjoni tal-15 ta' Diċembru 2011 bit-titolu "Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-
Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti", id-deputati
wettqu tip ta' evalwazzjoni ex-ante tal-objettivi ewlenin tal-White Paper tal-2011, filwaqt li
pproduċew bilanċ kwalifikat tal-progress miksub fil-kuntest tal-White Paper tal-2001. Fir-
rigward tal-istabbiliment ta' żona unika tat-trasport għall-orrizont 2020, ir-riżoluzzjoni tindika
l-potenzjal tat-trasport li għadu ma ntużax biżżejjed f'bosta żoni u tenfasizza l-importanza
ta' sistema li tiffoka fuq l-interkonnessjoni u l-interoperabilità, ibbażata fuq il-ġestjoni tal-
infrastrutturi tat-trasport Ewropej sabiex jiġu eliminati l-"effetti fruntiera" bejn l-Istati Membri
għall-mezzi kollha tat-trasport. Il-Parlament japprova l-għaxar objettivi għal sistema tat-
trasport kompetittiva u ekonomika fl-użu tar-riżorsi kif ukoll mal-objettivi għall-2030 u
l-2050 stabbiliti fil-White Paper. Madankollu, id-deputati jissuġġerixxu dispożizzjonijiet aktar
preċiżi għall-perjodu sal-2020. Pereżempju, fil-qafas tal-istrateġija 2020: tnaqqis ta' 20 %
tal-emissjonijiet tas-CO2 li ġejjin mit-traffiku tat-triq, tnaqqis ta' 20 % tal-istorbju u tal-
konsum tal-enerġija tat-tagħmir ferrovjarju, tnaqqis ta' 30 % tal-emissjonijiet tas-CO2 li ġejjin
mit-traffiku tal-ajru fiż-żona tal-ajru Ewropea, tnaqqis ta' 30 % tal-emissjonijiet tas-CO2 u
tas-sustanzi li jniġġsu fit-trasport marittimu. L-objettivi kollha intermedjarji stabbiliti huma
importanti u jistgħu jiġu riveduti kull sena. Barra minn hekk, il-Parlament jagħmel sensiela ta'
rakkomandazzjonijiet immirati lejn l-oqsma tat-trasport bit-triq, bl-ajru, ferrovjarju u marittimu.
Fid-9 ta' Settembru 2015, huwa adotta t-tieni riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni tal- White
Paper tal-2011, bis-sottotitolu "It-teħid tal-kont u t-triq 'il quddiem lejn mobbiltà sostenibbli".
Bħala parti mir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-White Paper, il-Parlament jistieden lill-
eżekuttiv biex iżomm fil-livell minimu l-ambizzjoni tal-objettivi stabbiliti. B'mod partikolari,
id-deputati jinsistu li għandha tinkiseb viżjoni globali tal-progress fl-istat tal-implimentazzoni
tal-40 inizjattiva deskritti fl-anness tal-White Paper (dak li għamlet il-Kummissjoni billi
ppubblikat id-dokument ta' ħidma fl-1 ta' Lulju 2016, ara hawn fuq). Barra minn hekk, filwaqt
li jenfasizza d-differenza kbira bejn l-objettivi u l-mezzi operattivi u finanzjajri biex dawn
jinkisbu, il-Parlament iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi miżuri leġiżlattivi addizzjonali kif
ukoll strateġija globali li tiffavorixxi d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport bil-għan li jinkiseb l-

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=EN
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objettiv fit-tul (tnaqqis ta' mill-inqas 60 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mit-
trasport sal-2050). Il-Parlament jagħmel sensiela ta' rakkomandazzjonijiet bil-għan li tinkiseb l-
integrazzjoni bejn il-mezzi kollha tat-trasport għall-finijiet ta' sistema tat-trasport aktar effikaċi,
sostenibbli, kompetittiva, aċċessibbli u prattika għall-utenti. Fost il-punti prinċipali mqajma
nsibu l-bidla modali u l-komodalità, infrastrutturi moderni u finanzjament intelliġenti, il-
mobilità urbana, il-post tal-utenti fi ħdan il-politika tat-trasport u d-dimensjoni globali tat-
trasport.
Christina Ratcliff
06/2017
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