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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Iqis li l-introduzzjoni ta' objettivi tematiċi għenet biex tinkoraġġixxi l-Istati Membri 

jiffokaw il-politiki ta' investiment tagħhom fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura ta' trasport 

tagħhom; huwa tal-fehma li l-kundizzjonalità ex-ante għall-abbozzar ta' pjanijiet ġenerali 

għat-trasport għenet lill-Istati Membri jipprijoritizzaw l-investimenti ta' trasport tagħhom; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni li fl-istadju tal-approvazzjoni u l-Istati Membri fil-fażi ta' pjanar 

tal-infrastruttura tat-trasport, jiżguraw li l-pjanijiet ġenerali tat-trasport u l-investimenti 

tal-FSIE fis-settur tat-trasport ikunu allinjati aħjar mal-White Paper tal-Unjoni dwar it-

Trasport f'dak li jirrigwarda l-miri ewlenin; iqis li s-servizzi responsabbli tal-Kummissjoni 

għandhom jivvalutaw u jipprovdu segwitu għal dawn il-pjanijiet ġenerali, b'mod 

partikolari biex jiffurmaw parti minn strateġija globali għall-mobbiltà sostenibbli u t-

tnaqqis tal-emissjonijiet fis-settur tat-trasport; 

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant jiżguraw il-koordinazzjoni u s-

sinerġija bejn il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE), il-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), Orizzont 2020, il-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (EFSI) u r-riżorsi tal-BEI u l-BERŻ fl-implimetazzjoni ta' proġetti intiżi li jtejbu 

il-konnessjoni u l-aċċessibbiltà tal-infrastruttura ta' trasport fir-reġjun; ifakkar li 

EUR 11 305 500 000 ġew ittrasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni lill-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa biex jintefqu fis-settur tat-trasport fl-Istati Membri li jibbenefikaw minn appoġġ 

mill-Fond ta' Koeżjoni; jenfasizza li l-użu ta' dan il-finanzjament kollu, disponibbli 

immedjatament, għandu jingħata prijorità, speċjalment fil-kuntest tar-rata ta' assorbiment 

attwali, pjutost milli l-parteċipazzjoni għall-investiment minn terzi jekk dan l-investiment 

ikun motivat minn kunsiderazzjonijiet politiċi aktar milli minn interessi kummerċjali; 

iħeġġeġ l-użu tal-potenzjal ta' investimenti privati Ewropej fis-settur ferrovjarju, peress li 

dan jista' jikkontribwixxi għal żieda fir-rati ta' assorbiment u jtejjeb il-kwalità tas-servizzi 

tat-trasport; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrikorru għal użu aktar effiċjenti ta' 

għotjiet ikkombinati ma' strumenti finanzjarji għal proġetti kbar li jiġġeneraw dħul fil-

qafas tal-FSIE; 

4. Jistieden l-Istati Membri tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant jiżguraw livell għoli ta' 

trasparenza u skrutinju mill-qrib fir-rigward tal-użu ta' dawk il-fondi u jippubblikaw id-

dettalji tal-allokazzjoni tagħhom mill-aktar fis; 

5. Jenfasizza li l-Fondi SIE jistgħu jintużaw għall-iżvilupp ta' konnessjonijiet nieqsa fiż-żoni 

mal-fruntieri fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, u fil-konsolidazzjoni tal-infrastruttura 

eżistenti, sabiex ikun żgurat aċċess sħiħ għas-suq uniku u sabiex jiġi promoss aktar it-

tkabbir ekonomiku; jenfasizza f'dan ir-rigward li, peress li t-trasport huwa essenzjali għall-

iżvilupp reġjonali, infrastruttura lokali adegwata u ffinanzjata sew hija rekwiżit bażiku u 

inevitabbli sabiex tinkiseb koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali; ifakkar li għandha 

tingħata prijorità lill-proġetti transfruntieri li jirrigwardaw mhux biss in-netwerks trans-

Ewropej (TENs) prinċipali fir-reġjun, iżda wkoll il-konnessjonijiet neqsin, sabiex 
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jitneħħew il-konġestjonijiet eżistenti, kif ukoll lill-investiment biex tinħoloq rabta bejn il-

mezzi differenti ta' trasport b'mod aktar effettiv; jappella, f'dan il-kuntest, għal sforzi 

kontinwi biex jiġu introdotti standards komuni fl-infrastruttura, b'mod partikolari fir-

rigward tal-ferroviji, sabiex jinkiseb aktar malajr l-objettiv ta' effiċjenza u interoperabbiltà 

fuq livell Ewropew, u jinsisti fuq użu akbar tal-mezzi tat-trasport mħallta u l-

interkonnessjoni tagħhom, b'mod partikolari fit-trasport tal-merkanzija bit-triq u bil-

ferrovija;  

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissimplifikaw u jottimizzaw il-proċeduri 

ta' akkwist, joħorġu linji gwida għal sħubija pubblika-privata, jiżguraw qafas xieraq ta' 

għajnuna mill-istat u jissimplifikaw il-proċeduri ta' awtorizzazzjoni, sabiex jiffaċilitaw l-

implimentazzjoni ta' proġetti tat-trasport, b'mod partikolari proġetti transfruntieri; 

7. Jenfasizza li hemm bżonn li tingħata spinta lill-iżvilupp tal-kurituri tat-trasport 

Tramuntana-Nofsinhar, bħar-rotta ta' Via Carpathia, inter alia bl-għan li jkunu konnessi l-

Ewropa tat-Tramuntana u tax-Xlokk, u li dan jista' jipprevjeni ż-żieda ulterjuri tad-

differenzi reġjonali; jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni li testendi l-kurituri tat-TEN-T għall-

pajjiżi kandidati tal-Balkani tal-Punent, biex b'hekk jitnaqqsu n-nuqqasijiet fl-

infrastruttura tagħhom u jitneħħew il-konġestjonijiet transfruntiera ma' Stati Membri oħra, 

kif ukoll ostakoli oħra, marbuta mal-espansjoni eventwali taż-żona ta' Schengen; iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni tikkunsidra dan il-mudell ta' suċċess fir-rigward tal-pajjiżi tas-Sħubija 

tal-Lvant ukoll; jenfasizza b'mod partikolari l-importanza tal-immodernizzar u t-tagħmir 

tal-infrastruttura ferrovjarja/netwerk biex jingħelbu tali ostakoli potenzjali għall-

benefiċċju tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant kollha kemm hi; jinnota li l-isforzi kollha 

msemmija hawn fuq jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiżi 

parteċipanti permezz tal-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda għall-kummerċ u l-impjiegi fl-

intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, il-promozzjoni tal-iskambji kummerċjali, u l-għoti ta' 

appoġġ għax-xjenza, ir-riċerka u t-teknoloġiji innovattivi; 

8. Jinkoraġġixxi lir-reġjuni u lill-Istati Membri jadottaw jew isegwu miżuri li huma intiżi li 

jistabbilixxu mezzi ta' trasport aktar favur l-ambjent; jinkoraġġixxi l-użu tal-Fondi SIE 

għall-proġetti intiżi biex jiġġeneraw domanda għal trasport pubbliku aktar sostenibbli, 

pereżempju permezz ta' sistema simplifikata għal ħruġ ta' biljetti transfruntieri u 

investiment f'sistemi ta' punti tal-iċċarġjar għall-karozzi elettroniċi; 

9. Jissottolinja l-ħtieġa li jissaħħaħ l-investiment fit-titjib tal-kwalità tal-ferroviji sabiex isiru 

aktar attraenti kemm għall-passiġġieri kif ukoll għat-trasport tal-merkanzija u jiżdied l-użu 

tagħhom; 

10. Jinnota li l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant għandha potenzjal ta' żvilupp sinifikanti fir-

rigward tal-passaġġi fuq l-ilma interni kif ukoll ix-xmajjar u l-portijiet tal-baħar tagħha; 

iqis li dan il-potenzjal jista' jiġi sfruttat biss jekk jiġi rrispettat b'mod xieraq l-acquis tal-

Unjoni dwar il-protezzjoni tal-ambjent, il-bijodiversità u l-ilma, u jqis li jekk jitqiegħed 

aktar enfasi fuq l-użu ta' portijiet u ferroviji, dan jista' jgħin biex jappoġġja l-għan għat-

tisħiħ tat-trasport multimodali fir-reġjun; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li huwa importanti u 

neċessarju li tiġi sfruttata l-kapaċità tat-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni tal-kuritur 

ta' Rhine-Main-Danube u li n-netwerk ferrovjarju jiġi konness mal-Kuritur tal-Baħar tat-

Tramuntana Baltiku, peress li din hija rotta prinċipali li tikkollega l-Ewropa tal-Lvant ma' 

tal-Punent, kif ukoll il-konnessjonijiet bejn l-Oder, l-Eber u d-Danubju, peress li dan jista' 
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jżid il-kapaċitajiet ta' trasport u ta' komunikazzjoni tar-reġjun kollu fuq l-assi tat-

Tramuntana-Nofsinhar; 

11. Jinnota li t-titjib fil-konnettività u l-aċċessibbiltà tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa 

Ċentrali u tal-Lvant huwa mezz biex jinkisbu l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni, 

speċjalment fir-rigward tal-iżvilupp ekonomiku mixtieq ta' reġjuni mal-fruntieri; 

12. Ifakkar lill-Kummissjoni fl-impenn tagħha fis-sens tal-White Paper tal-2011 dwar it-

Trasport sal-2020, li fiha adottat pjan ta' implimentazzjoni ta' 40 miżuri speċifiċi dwar l-

iżvilupp ta' sistema Ewropea tat-trasport kompetittiva u sostenibbli; ifakkar li waħda mill-

għanijiet fit-tul tagħha hija li 30% tat-trasport bit-triq 'l fuq minn 300 km jiġi trasferit 

għat-trasport bil-ferrovija jew għat-trasport fuq l-ilma sal-2030, u aktar minn 50 % sal-

2050, biex b'hekk jitnaqqas b'mod sinifikanti t-traffiku fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant; 

13. Jirrakkomanda bil-qawwa l-użu aħjar tal-politiki u l-istrumenti eżistenti għal 

kooperazzjoni reġjonali, bħall-kooperazzjoni territorjali Ewropea (ETC), Interreg u b'mod 

partikolari r-Raggruppamenti Ewropej ta' Kooperazzjoni Territorjali (REKT), biex jiġu 

abbozzati u implimentati proġetti intiżi sabiex isaħħu t-trasport transfruntier bejn ir-

reġjuni u jitneħħew il-konġestjonijiet; iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġjaw dawn is-

soluzzjonijiet fil-livell lokali u reġjonali, li jħaffu t-tlestija tal-kostruzzjoni ta' 

kollegamenti ta' netwerks ferrovjarji fir-reġjuni mal-fruntieri, jiżguraw li l-użu tal-fondi 

tal-UE huwa konformi mal-għanijiet globali, inkluż it-titjib fis-settur ferrovjarju, l-

interkonnettività u l-interoperabbiltà, u jinvolvu partijiet interessati lokali jew oħra bħala 

parti minn proċess trasparenti; jirrakkomanda l-użu ta' strateġiji makroreġjonali bħal dawk 

tad-Danubju, il-Baħar Baltiku, l-Adrijatiku u l-Jonju, u r-reġjuni tal-Alpi, biex jiġu 

promossi l-proġetti ta' infrastruttura transnazzjonali u l-preparazzjonijiet għal strateġiji 

potenzjali makroreġjonali ġodda fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, bħal dik dwar ir-reġjun 

Karpazju; 

14. Ifakkar li l-Fondi SIE jistgħu jintużaw ukoll biex tiżdied il-kapaċità amministrattiva tal-

korpi intermedji u tal-benefiċjarji, peress li n-nuqqas tagħhom jista' jdgħajjef l-appoġġ tal-

UE għal investimenti fit-trasport fir-reġjun; jinnota li l-mekkaniżmu ta' assistenza 

JASPERS, b'mod partikolari, irriżulta utli f'dan ir-rwol s'issa u jista', għalhekk, apparti 

minn sempliċiment jitkompla, jitqies ukoll fil-kuntest ta' ambjent istituzzjonali aktar 

permanenti; jirrimarka li l-għajnuna teknika offruta miċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza 

għall-Investimenti għandha tgħin lill-promoturi tal-proġetti pubbliċi u privati biex joħolqu 

sensiela stabbli ta' proġetti perfezzjonati u strutturati sew sabiex jibbenefikaw mill-

istrumenti finanzjarji fit-tul; ifakkar li l-koordinaturi Ewropej għall-kurituri tan-netwerk 

prinċipali għandhom mandat politiku, iżda li m'għandhomx biżżejjed kapaċitajiet 

amministrattivi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu passi biex 

jissimplifikaw il-ġestjoni pubblika ta' dawn ir-riżorsi sabiex tiġi evitata burokrazija żejda; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-BEI jikkooperaw aktar u jikkoordinaw l-isforzi tagħhom 

biex jiżguraw konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet interessati kollha dwar il-finanzjament 

tal-infrastruttura tat-trasport, l-iskambju tal-aħjar prattiki, il-promozzjoni ta' strumenti 

finanzjarji u l-inventarju bikri ta' proġetti potenzjali, u jipprovdu lill-Parlament Ewropew 

b'informazzjoni fuq bażi regolari dwar dan; jenfasizza li kwalunkwe miżura li tikkonċerna 

proġetti intiżi biex itejbu l-konnettività u l-aċċessibbiltà tal-infrastruttura għandha titqies 

bħala kwistjoni tal-akbar urġenza; 
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16. Jissottolinja li l-isforzi kollha fil-qasam tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant 

għandhom iseħħu f'qafas ta' approċċ orjentat lejn il-prestazzjoni u r-riżultati u b'tali mod li 

jinstabu soluzzjonijiet kosteffiċjenti li jqisu l-ambjent u li tiġi preservata l-infrastruttura 

eżistenti, peress li dan ir-reġjun ikun se jibbenefika speċifikament jekk il-finanzjament 

imsemmi hawn fuq ikun koordinat kif suppost, anki għal dak li jikkonċerna l-ħarsien tal-

interessi strateġiċi tal-UE; 

17. Jisħaq fuq l-importanza li tiġi żviluppata sistema tat-trasport bl-ajru iktar regolari u li 

tiffunzjona aħjar, li tikkollega l-Istati Membri periferiċi iżgħar ma' bliet akbar u aktar 

ċentrali; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-sistemi attwali tat-trasport bl-ajru ma jaħdmux 

sew peress li l-konnessjonijiet ġeneralment mhumiex frekwenti u jieħdu ħafna ħin. 
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