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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għat-

Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-fatt li l-proposta tal-Kummissjoni dwar Strateġija tal-Avjazzjoni tenfasizza l-

kontribut importanti tas-settur tal-avjazzjoni għall-UE billi jġib benefiċċji ekonomiċi, 

soċjali, teknoloġiċi u ta' konnettività; jenfasizza li l-Ewropa għandu jkollha rwol ewlieni 

fl-avjazzjoni internazzjonali u tkun mudell ta' referenza globali għal avjazzjoni 

sostenibbli, u li hemm bżonn aktar passi ambizzjużi u sostenibbli li għandhom iqisu l-

aspetti ambjentali, klimatiċi, tas-saħħa u tal-impjiegi b'tali mod li jgħaqqdu l-ekoloġija 

mal-ekonomija, l-ambjent mal-finanzi, u viżjoni fit-tul mal-interessi politiċi immedjati; 

2. Jinnota li l-iżvilupp sostenibbli tas-settur huwa essenzjali sabiex jiġi evitat li impatti 

ambjentali bħat-tibdil fil-klima, it-tnaqqis tal-ożonu stratosferiku, it-tniġġis tal-arja u l-

istorbju jsiru aktar gravi; jinnota li għalkemm l-inġenji tal-ajru tal-lum jiġġeneraw inqas 

emissjonijiet mill-ekwivalenti tagħhom ta' 30 sena ilu, l-inġenji tal-ajru mibjugħa fis-suq 

globali jridu jkunu regolati minn standards ambjentali minimi globali; jilqa', f'dan ir-

rigward, l-istandard internazzjonali l-ġdid tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 

Internazzjonali (ICAO) rigward l-istorbju, li japplika għal tipi ġodda ta' inġenji tal-ajru 

kbar mill-2017 'il quddiem; 

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li, fl-2050, l-emissjonijiet tas-CO2 mill-avjazzjoni 

internazzjonali mistennija jkunu seba' darbiet ogħla milli kienu fl-1990, minkejja t-titjib 

fl-effiċjenza tal-kombustjoni u l-azzjoni li diġà ttieħdet biex jinkiseb tkabbir newtrali fir-

rigward tal-emissjonijiet tal-karbonju mill-2020 'il quddiem, bħat-titjib fl-effiċjenza u l-

iżvilupp ta' fjuwils alternattivi u inġenji tal-ajru eħfef; jilqa' l-isforzi teknoloġiċi kollha 

magħmula permezz ta' attivitajiet ta' R&Ż bħal standards addizzjonali għall-emissjonijiet 

tas-CO2 tal-inġenji tal-ajru u għall-emissjonijiet ta' materja partikolata mill-magni tal-

inġenji tal-ajru; 

4. Jenfasizza l-importanza li jsiru għadd ta' ratifiki li huma meħtieġa biex il-Ftehim ta' Pariġi 

jidħol fis-seħħ; iħeġġeġ lill-Istati Membri, f'dan il-kuntest, jirratifikaw il-Ftehim 

immedjatament huma wkoll; ifakkar li t-trasport huwa t-tieni l-akbar settur ta' 

emissjonijiet ta' gassijiet serra, u jiddispjaċih li l-avjazzjoni internazzjonali mhix 

imsemmija b'mod espliċitu fil-Ftehim ta' Pariġi, peress li s-setturi ekonomiċi kollha 

jeħtieġ jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn emissjonijiet baxxi ta' karbonju; jinnota li l-

limitu tat-temperatura tal-Ftehim u r-referenza għall-emissjonijiet antropoġeniċi, 

madankollu, jirrikjedu sforzi ambizzjużi ta' tnaqqis tal-emissjonijiet mis-settur tal-

avjazzjoni; jinnota li jekk it-tkabbir tas-settur tal-avjazzjoni dinji fil-futur ma jkunx 

akkumpanjat mis-sostenibbiltà ambjentali u minn sforzi ta' mitigazzjoni globali, dawn l-

objettivi ma jkunux jistgħu jintlaħqu; 

5. Jappella biex aktar tard din is-sena tiġi stabbilita miżura globali bbażata fuq is-suq 

(GMBM) ġusta u robusta, li għandha tiġi implimentata fil-livell internazzjonali mill-2020 

'il quddiem; jesprimi d-diżappunt kbir tiegħu dwar il-proposta attwali diskussa fl-ICAO; 

jenfasizza li l-GMBG jeħtieġ tirrifletti bis-sħiħ l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi biex is-

settur tal-avjazzjoni jkun jista' jikkontribwixxi b'mod ġust u effikaċi għall-objettivi 

klimatiċi tal-2030 u għall-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi, li għandhom jiġu implimentati fil-
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livell internazzjonali mill-2020 'il quddiem u rieżaminati f'intervalli fissi sabiex tiżdied 

kemm jista' jkun l-effiċjenza tagħhom; 

6. Jappella biex l-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (ETS) tittejjeb; ifakkar li 

kwalunkwe emenda tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-inklużjoni tal-avjazzjoni fl-ETS tal-

UE tista' tiġi kkunsidrata biss jekk il-GMBM tkun ambizzjuża, u li – ikun x'ikun il-każ – 

it-titjiriet intra-Ewropej se jkomplu jkunu koperti mill-ETS tal-UE; jappella biex id-

dispożizzjonijiet dwar l-avjazzjoni fl-ETS tal-UE jinżammu u jissaħħu bħala parti 

essenzjali mill-miżuri biex jintlaħaq l-objettiv tal-UE li l-emissjonijiet jitnaqqsu mill-inqas 

b'40 % sal-2030; jinnota li għalkemm l-emissjonijiet mit-titjiriet fl-UE huma inklużi fl-

ETS, fl-2014 dawn żdiedu bi 3 % meta mqabbel mas-sena preċedenti u fl-2015 żdiedu bi 

3.6 % oħra meta mqabbel mal-2014; 

7. Jappella biex dawn l-eżenzjonijiet jintemmu, l-ewwel nett għat-titjiriet intra-UE, fid-dawl 

tal-fatt li l-eżenzjonijiet mit-taxxa fuq il-fjuwils u mill-VAT għall-avjazzjoni huma ta' 

diżinċentiv għall-effiċjenza u jfixklu s-suq intern; jiddispjaċih li l-istandard tal-effiċjenza 

tas-CO2 li qed jiġi kkunsidrat mill-ICAO mhuwiex se jnaqqas l-emissjonijiet taħt il-livelli 

tal-istatus quo; jappella biex il-miżuri adottati fil-livell tal-UE jmorru lil hinn mill-

istandard globali; 

8. Jinnota li s-suċċess ta' avjazzjoni sostenibbli huwa marbut intrinsikament mal-appoġġ 

kontinwu għal programmi ta' riċerka b'saħħithom bħal Clean Sky u SESAR; jilqa' d-

deċiżjoni li jiġi estiż il-mandat legali tal-Impriża Konġunta SESAR u ta' Clean Sky 2, fid-

dawl tal-kontribut sinifikanti tagħhom biex l-avjazzjoni Ewropea ssir aktar sikura u 

ambjentalment sostenibbli, billi, pereżempju, l-emissjonijiet ta' CO2 jitnaqqsu 

potenzjalment b'madwar 50 miljun tunnellata permezz tal-proġett SESAR; jinnota wkoll li 

għal avjazzjoni sostenibbli hemm bżonn investimenti sinifikanti f'teknoloġiji ġodda u 

innovattivi, bħal fid-disinn tal-inġenji tal-ajru, fjuwils alternattivi, inklużi l-bijofjuwils tat-

tieni ġenerazzjoni, u t-teknoloġiji diġitali, u jistieden lill-Kummissjoni tpoġġi r-riċerka fuq 

quddiem fl-aġenda politika; 

9. Jirrikonoxxi li għad hemm bosta titjiriet qosra li fihom jintużaw teknoloġiji li għadda 

żmienhom u li jiġġeneraw livelli għoljin ta' emissjonijiet; jappella għal miżuri li 

jinkoraġġixxu bidla lejn modi ta' trasport reġjonali aktar favorevoli għall-ambjent, bħall-

ferrovija; jenfasizza l-importanza, f'dan il-kuntest, li jiġu integrati wkoll mezzi differenti 

ta' trasport sostenibbli; 

10. Jirrikonoxxi, f'konformità mad-Dikjarazzjoni ta' Riga1, il-potenzjal kbir għall-iżvilupp 

rapidu tat-teknoloġija tad-drones u s-suq tad-drones ċivili bil-ħsieb li s-servizzi u l-

applikazzjonijiet eżistenti jsiru aktar favorevoli għall-klima u għall-ambjent, aktar 

sostenibbli, aktar sikuri u orħos; jinnota li tekniki intelliġenti fl-agrikoltura – bħal sistemi 

ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod (RPAS) – jistgħu jipprovdu ammonti bla għadd ta' 

servizzi differenti u jikkontribwixxu għal titjib fil-produttività u fl-effiċjenza fl-użu tar-

riżorsi, kif ukoll sostenibbiltà ambjentali akbar; jirrikonoxxi l-effetti pożittivi li dan jista' 

jkollu fuq l-ambjent, kif ukoll għat-tirsis tal-ħamrija u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima; 

iħeġġeġ it-twaqqif ta' qafas tal-UE rigward is-sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-

                                                 
1 Direttorat Ġenerali għall-Mobilità u t-Trasport tal-KE. (is-6 ta' Marzu 2015) Id-Dikjarazzjoni ta' Riga dwar l-

inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod, "Framing the Future of Aviation". 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/doc/2015-03-06-drones/2015-03-06-riga-declaration-drones.pdf 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/doc/2015-03-06-drones/2015-03-06-riga-declaration-drones.pdf
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bogħod u li jaħdmu bl-elettriku u rigward l-użu tad-drones; jenfasizza l-importanza li jiġi 

sfruttat il-potenzjal tad-drones, u jenfasizza li għandu jinstab bilanċ tajjeb bejn l-aspetti 

tas-sikurezza u s-sigurtà, iċ-ċertezza legali u l-protezzjoni tal-privatezza u tad-data; 

11. Jappella biex fil-leġiżlazzjoni dwar l-avjazzjoni jiddaħħlu r-rekwiżiti għall-RPAS, filwaqt 

li jiġu rispettati r-rekwiżiti dwar is-sikurezza u l-privatezza taċ-ċittadini u l-proprjetà; 

jinnota li sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tat-teknoloġija tal-RPAS jeħtieġ jingħata 

permess għal operat "beyond-visual-line-of-sight" (BVLOS) fiż-żoni rurali; jappella biex 

ma jkunx hemm limitazzjonijiet ta' piż, peress li l-RPAS jistgħu jissostitwixxu vetturi ta' 

tranżitu akbar u jġorru tagħbijiet akbar fuq distanzi itwal, b'inqas enerġija; 

12. Jappella biex jinġabru u jinxterdu l-aħjar prattiki li jnaqqsu l-emissjonijiet fis-settur; 

jenfasizza – fid-dawl tal-fatt li l-istandards ambjentali jridu jinżammu u jittejbu matul iż-

żmien sabiex jiġi żgurat li l-avjazzjoni tiżviluppa b'mod sostenibbli – l-urġenza u l-

importanza li jitwaqqfu programmi u inċentivi ulterjuri għall-iżvilupp tas-settur u l-

ħolqien ta' impjiegi marbuta mar-riċerka, l-effiċjenza, is-sostenibbiltà tal-enerġija, it-

tnaqqis fl-impatt ambjentali u l-innovazzjoni teknoloġika, b'enfasi fuq miżuri globali li 

jindirizzaw l-impatt tal-avjazzjoni fuq il-klima, inklużi l-objettivi tal-UE u tal-Istati 

Membri dwar l-ekonomija ċirkolari; 

13. Jenfasizza l-importanza tal-impatti klimatiċi tal-avjazzjoni mhux marbuta mas-CO2 u tal-

potenzjal għat-tnaqqis tagħhom u tal-impatti ambjentali l-oħra tal-avjazzjoni billi titjieb il-

prestazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, inkluża l-ġestjoni gate-to-gate; jappella, f'dan 

ir-rigward, biex ikomplu jsiru sforzi sabiex titnaqqas il-frammentazzjoni tal-ispazju tal-

ajru Ewropew u jissaħħaħ l-Ajru Uniku Ewropew; 

14. Jifhem il-ħtieġa li tiġi ottimizzata r-regolamentazzjoni u li jitjiebu l-infrastruttura u l-

kapaċità, kemm fl-ajruporti kif ukoll fl-ajru; jenfasizza li, jekk ma jiġux indirizzati, dawn 

il-kwistjonijiet se jxekklu t-tkabbir tal-avjazzjoni fl-UE, partikolarment minħabba l-

ispejjeż tal-frammentazzjoni; jiġbed l-attenzjoni, sadanittant, għall-ħtieġa ta' protezzjoni 

b'saħħitha fir-rigward tal-ambjent u tal-konsumatur, b'regoli ċari dwar id-drittijiet tal-

passiġġieri u l-protezzjoni tagħhom, sabiex iċ-ċittadini jkollhom titjiriet aktar sikuri, iqsar, 

aktar nodfa u orħos, kif ukoll għażla akbar; 

15. Jappella biex ir-rieżami attwali tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni 

(EASA) jespandi r-rwol tal-aġenzija fi kwistjonijiet ambjentali, inkluż billi l-UE tingħata 

flessibbiltà akbar fl-adozzjoni ta' standards ambjentali. 
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