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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni dwar Strateġija tal-

Avjazzjoni għall-Ewropa u l-isforzi tagħha 

biex tidentifika s-sorsi għat-tisħiħ tas-

settur billi jinstabu opportunitajiet ġodda 

fis-suq u jitneħħew l-ostakli, u biex il-

proposti tagħha jilqgħu u jantiċipaw l-isfidi 

l-ġodda abbażi ta' viżjoni Ewropea komuni, 

permezz tal-iżvilupp ta' oqfsa regulatorji 

moderni; jemmen li, f'perspettiva aktar fit-

tul għandu jkun hemm approċċ aktar 

olistiku u aktar ambizzjuż sabiex jipprovdi 

l-ispinta meħtieġa għal industrija tal-

avjazzjoni Ewropea kompetittiva u 

sostenibbli; 

1. Jieħu nota tal-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni dwar Strateġija tal-

Avjazzjoni għall-Ewropa u l-isforzi tagħha 

biex tippożizzjona dan is-settur billi 

jinstabu opportunitajiet ta' żvilupp 

sostenibbli ġodda fi ħdan il-politika tat-

trasport tal-UE, u biex il-proposti tagħha 

jilqgħu u jantiċipaw l-isfidi l-ġodda abbażi 

ta' viżjoni Ewropea komuni, permezz tal-

iżvilupp ta' oqfsa regulatorji moderni; 

jemmen li, f'perspettiva aktar fit-tul għandu 

jkun hemm approċċ aktar olistiku u aktar 

ambizzjuż sabiex jipprovdi l-ispinta 

meħtieġa għal industrija tal-avjazzjoni 

Ewropea sostenibbli favur kompetizzjoni 

intramodali u intermodali ġusta; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

11. Ifakkar li l-ispazju tal-ajru huwa wkoll 

parti mis-suq uniku tal-UE, u li kwalunkwe 

frammentazzjoni li tirriżulta mill-użu 

ineffiċjenti tagħha, kif ukoll minn prattiki 

nazzjonali diverġenti (rigward, 

pereżempju, il-proċeduri operattivi, it-

taxxi, l-imposti, eċċ), tikkawża ħinijiet ta' 

titjir itwal, dewmien, konsum żejjed ta' 

fjuwil, u livelli ogħla ta' emissjonijiet ta' 

CO2, minbarra li jkollha impatt negattiv 

fuq il-bqija tas-suq u xxekkel il-

kompetittività tal-UE; 

11. Ifakkar li l-ispazju tal-ajru huwa wkoll 

parti mis-suq uniku tal-UE, u li kwalunkwe 

frammentazzjoni li tirriżulta mill-użu 

ineffiċjenti tiegħu, kif ukoll minn prattiki 

nazzjonali diverġenti (rigward, 

pereżempju, is-sistemi ta' ATM/ATC 

frammentati fuq konfini nazzjonali, 

sussidji nazzjonali u tal-UE mhux 

koordinati li jwasslu għal ġirja għall-

investiment u kompetizzjoni inġusta, il-

proċeduri operattivi, l-eżenzjonijiet mit-

taxxi tal-pitrolju, il-VAT fuq il-biljetti, 

nuqqas ta' imposti bbażati fuq il-gassijiet 

b'effett ta' serra, eċċ.), tikkawża ħinijiet ta' 

titjir itwal, dewmien, konsum żejjed ta' 

fjuwil, u livelli ogħla ta' emissjonijiet ta' 

CO2, minbarra li jkollha impatt negattiv 

fuq il-bqija tas-suq tat-trasport intermodali 

u xxekkel l-għanijiet u l-miri tal-politika 

tat-trasport sostenibbli tal-UE; 

Or. en 



 

AM\1116904MT.docx  PE598.462v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

8.2.2017 A8-0021/6 

Emenda  6 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Strateġija tal-Avjazzjoni għall-Ewropa 

2016/2062(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 12 
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12. Jinnota li l-Artikolu 3 tar-

Regolament 551/2004 jipprevedi, mingħajr 

preġudizzju għas-sovranità tal-Istati 

Membri fuq l-ispazju tal-ajru tagħhom, l-

istabbiliment ta' reġjun uniku Ewropew ta' 

informazzjoni dwar titjir aktar 'il fuq 

(EUIR), u jistieden lill-Kummissjoni 

timplimentah, minħabba li dan jippermetti 

li jingħelbu l-konġestjonijiet reġjonali u 

jagħti lok għall-kontinwità tas-servizzi tal-

ajru fl-iktar partijiet densi tal-ispazju tal-

arja fil-każ ta' ċirkostanzi mhux previsti 

jew interruzzjonijiet tat-traffiku tal-ajru; 

jemmen li l-EUIR se jippermetti l-

istabbiliment gradwali ta' Awtostrada tal-

Ajru Trans-Ewropea, li tkun pass ieħor 

lejn it-tlestija tal-Ajru Uniku Ewropew u 

ġestjoni kosteffikaċi tal-ispazju tal-ajru tal-

UE; jilqa' l-progress li diġà sar fil-qasam 

tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru bl-għan li 

jżidu l-effiċjenza u jnaqqsu l-ispejjeż u l-

emissjonijiet, partikolarment bis-saħħa ta' 

ħidmet il-Maniġer tan-Netwerk, u jistieden 

lill-Istati Membri biex ilestu l-blokok ta' 

spazju tal-ajru funzjonali mingħajr aktar 

dewmien biex jiffaċilitaw aktar progress 

lejn l-Ajru Uniku Ewropew; 

12. Jinnota li l-Artikolu 3 tar-

Regolament 551/2004 jipprevedi, mingħajr 

preġudizzju għas-sovranità tal-Istati 

Membri fuq l-ispazju tal-ajru tagħhom, l-

istabbiliment ta' reġjun uniku Ewropew ta' 

informazzjoni dwar titjir aktar 'il fuq 

(EUIR), u jistieden lill-Kummissjoni 

timplimentah, minħabba li dan jippermetti 

li jingħelbu l-konfini nazzjonali u jagħti 

lok għall-kontinwità tas-servizzi tal-ajru fl-

iktar partijiet densi tal-ispazju tal-arja fil-

każ ta' ċirkostanzi mhux previsti jew 

interruzzjonijiet tat-traffiku tal-ajru; 

jemmen li l-EUIR se jikkontribwixxi għat-

twettiq gradwali tal-Ajru Uniku Ewropew u 

ġestjoni kosteffikaċi tal-ispazju tal-ajru tal-

UE; jilqa' l-progress li diġà sar fil-qasam 

tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, bl-għan li 

tiżdied l-effiċjenza u jiġu minimizzati l-

ispejjeż esterni, u li jonqos l-istorbju fl-

ajruporti u l-emissjonijiet; jissottolinja 

b'mod partikolari li l-ħidma tal-Maniġer 
tan-Netwerk hija importanti, u jistieden 

lill-Istati Membri biex ilestu l-blokok ta' 

spazju tal-ajru funzjonali mingħajr aktar 

dewmien biex jiffaċilitaw aktar progress 

lejn l-Ajru Uniku Ewropew; 
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29. Jinnota l-emissjonijiet tas-CO2 

iġġenerati mis-settur tal-avjazzjoni; 

jenfasizza l-firxa wiesgħa ta' azzjonijiet 

meħuda diġà jew li ser jittieħdu biex 

jinkiseb tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2 u 

ta' gassijiet b'effett ta' serra, kemm mil-lat 

tekniku permezz tal-iżvilupp ta' fjuwils 

alternattivi u inġenji tal-ajru aktar effiċjenti 

kif ukoll mil-lat politiku permezz tal-

osservanza tal-ftehimiet internazzjonali; 

jilqa' b'sodisfazzjon il-ftehim li ntlaħaq 

mid-39 Assemblea tal-ICAO fis-

6 ta' Ottubru 2016, bl-adozzjoni ta' miżura 

globali bbażata fuq is-suq (GMBM) sabiex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-avjazzjoni 

internazzjonali, u l-impenn meħud minn 

65 pajjiż li jipparteċipaw fil-fażi volontarja 

sal-2027, li jfisser li madwar 80 % tal-

emissjonijiet ogħla mil-livelli tal-2020 se 

jiġu kkumpensati mill-iskema sal-2035; 

jenfasizza l-importanza li tinżamm wara l-

31 ta' Diċembru 2016 id-deroga mogħtija 

taħt l-Iskema tal-Iskambju tal-

Emissjonijiet (ETS) għal emissjonijiet 

minn titjiriet minn jew lejn ajruport 

f'reġjun ultraperiferiku kif definit fl-

Artikolu 349 tat-TFUE; jilqa' l-intenzjoni 

tal-Kummissjoni li tirrevedi l-miżuri tal-

UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2 
mill-avjazzjoni fid-dawl ta' dan il-ftehim; 

29. Jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu l-

emissjonijiet kollha relevanti ta' gassijiet 

b'effett ta' serra (GHG) iġġenerati 

minħabba  t-tkabbir fis-settur tal-

avjazzjoni; jenfasizza l-firxa wiesgħa ta' 

azzjonijiet meħuda diġà jew li ser jittieħdu 

biex jinkiseb tnaqqis fl-emissjonijiet ta' 

CO2 u ta' gassijiet b'effett ta' serra, kemm 

mil-lat tekniku permezz tal-iżvilupp ta' 

fjuwils alternattivi u inġenji tal-ajru aktar 

effiċjenti kif ukoll mil-lat politiku permezz 

tal-osservanza tal-ftehimiet internazzjonali; 

jieħu nota tal-ftehim li ntlaħaq mid-

39 Assemblea tal-ICAO fis-

6 ta' Ottubru 2016, bl-adozzjoni ta' miżura 

globali bbażata fuq is-suq (GMBM) sabiex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-avjazzjoni 

internazzjonali, u l-impenn meħud minn 

65 pajjiż li jipparteċipaw fil-fażi volontarja 

sal-2027, li jfisser li madwar 80 % tal-

emissjonijiet ogħla mil-livelli tal-2020 se 

jiġu kkumpensati mill-iskema sal-2035; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi aktar 

miżuri ambizzjużi biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-GHG mill-avjazzjoni; 
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