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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

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

1.  Jissottolinja l-fatt li l-finanzjament ippjanat għas-settur tat-trasport għandu rabta 

ġustifikabbli ma' politiki oħrajn bħall-koeżjoni, il-kompetizzjoni, l-ambjent, ir-riċerka, it-

turiżmu u s-sigurtà; jinnota li l-infrastrutturi tat-trasport huma fundamentali għal-libertà ta' 

moviment ta' persuni, oġġetti u servizzi li fuqha hu bbażat il-proġett tas-suq uniku, u li din 

il-libertà ta' moviment hija kemm katalizzatur qawwi għall-integrazzjoni tal-UE u kemm 

fattur essenzjali fil-prestazzjoni tal-kummerc u tal-industrija Ewropej; 

2.  Jisħaq fuq il-fatt li, peress li l-prijorità tal-politiki Ewropej hi li jwasslu għal irkupru fit-

tkabbir u fl-impjiegi, il-proġetti infrastrutturali jikkontribwixxu għal dak l-irkupru kemm 

direttament, permezz tal-impjiegi maħluqa fis-siti tal-proġett, u kemm indirettament, 

permezz tal-użu u l-manutenzjoni ta' din l-infrastruttura, u b'mod iktar estensiv, billi 

jagħtu spinta lill-kompetittività tar-reġjuni kkonċernati; jilqa' l-fatt li, fid-diskussjonijiet 

dwar il-pjan Juncker, l-Istati Membri kollha sostnew dan l-approċċ u kienu tal-fehma li l-

investimenti fl-infrastruttura strateġika m'għandhomx jiġu ppenalizzati mill-Patt ta' 

Stabilità; 

3.  Jinnota li l-ftehim dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) jirriżulta fi 

tnaqqis għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF); jilqa' l-inizjattiva intenzjonata biex 

tagħti spinta għall-involviment tas-settur privat fl-iffinanzjar tal-proġetti ta' trasport 

permezz ta' strumenti finanzjarji innovattivi; jinnota, madankollu, li xi proġetti huma 

anqas attraenti għal dan it-tip ta' operatur peress li jipproduċu redditu baxx jew inċert wisq 

fuq l-investiment; ifakkar madankollu li l-għan tal-FEIS hu li jagħmel tajjeb għall-

fallimenti tas-suq fis-setturi bi profil tar-riskju meta mqabbel mal-profittabilità li jista' 

jiskoraġġixxi lill-investituri privati; jisħaq fuq il-fatt li, għalkemm l-investimenti fil-

ferroviji, il-mobilità urbana sostenibbli u l-passaġġi tal-ilma interni jipproduċu benefiċċji 

soċjoekonomiċi u ambjentali sostanzjali, huma anqas profittabbli u jeħtieġu għotjiet għall-

implimentazzjoni tagħhom; jenfasizza li, ikun xi jkun il-metodu ta' finanzjament adottat, 

jeħtieġ li l-kontribuzzjoni mill-baġit tal-UE tikkonċentra fuq proġetti b'valur miżjud 

Ewropew għoli;  

4.  Jisħaq fuq l-importanza tan-Netwerk trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T), mhux biss 

bħala komponenti tax-xibka ta' konnessjoni fl-Ewropa, iżda anke bħala opportunità għat-

tnedija ta' swieq domestiċi individwali, ekonomiji lokali u nħawi urbani u metropolitani; 

jisħaq, għaldaqstant, fuq l-importanza li jitlestew il-kurituri prijoritarji ddefiniti fil-livell 

Ewropew, b'mod partikolari għar-rotot ferrovjarji ta' veloċità għolja; jiġbed l-attenzjoni 

għall-interess bla preċedenti li wrew l-Istati Membri fis-sejħiet taħt is-CEF-T tal-2014 u 

għall-għadd kbir ta' proġetti ta' kwalità għolja eliġibbli li ġew ippreżentati imma li ma 

setgħux jiġu adottati minħabba nuqqas ta' fondi disponibbli; jinsisti f'dan ir-rigward li l-

finanzjament previst fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) irid jiġi rispettat u eżaminat 

mill-ġdid, kemm għall-impenji kif ukoll għall-pagamenti, b'mod li jinkisbu b'suċċess il-

prijoritajiet u l-objettivi tas-CEF u jiġi ssupplimentat il-baġit allokat għas-CEF; 

5.  Jappella lill-Kummissjoni biex tqis, fil-prospettiva tal-allokazzjoni tal-fondi mis-CEF, id-

diffikultajiet ekonomiċi u soċjali li qed jaffaċċjaw bħalissa xi Stati Membri u li hemm ir-
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riskju li jxekklu b'mod konsiderevoli l-preżentazzjoni ta' proġetti; jappella, għalhekk, lill-

Kummissjoni biex tipprovdi l-assistenza meħtieġa lil dawn il-pajjiżi fil-qafas tal-

programm CEF; 

6.  Jissottolinja r-rwol importanti tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-setturi tat-trasport u tat-

turiżmu ffokati fuq il-mobilità urbana sostenibbli, l-għarfien soċjoekonomiku u l-

prestazzjoni ambjentali; għandhom għalhekk jiġu allokati r-riżorsi xierqa għal dawn il-

forom ta' teknoloġiji u għarfien innovattivi taħt il-Programm Orizzont 2020 u l-Impriża 

Konġunta Shift2Rail; 

7.  Jirrakkomanda li titqiegħed aktar enfasi fuq il-politiki tat-trasport relatati mal-portijiet u l-

ajruporti, peress li dawn jippromwovu l-kompetittività permezz tal-iżvilupp ulterjuri ta' 

suq intern sostenibbli kif ukoll peress li jiftħu l-Ewropa fir-rigward tal-bqija tad-dinja; 

jissottolinja l-ħtieġa għal politika Ewropea razzjonali li ssaħħaħ l-ispeċifiċità, b'mod 

partikolari tal-portijiet u l-lokalizzazzjoni ġeografika tagħhom; jemmen li l-

konnessjonijiet intermodali u l-interkonnettività mtejbin għandhom jippermettu 

faċilitazzjoni tal-kummerċ mal-inħawi tal-madwar u jagħmlu s-sistema tat-trasport tagħna 

iktar sostenibbli; jisħaq fuq l-importanza ta' strateġija Ewropea biex tħeġġeġ konnettività 

aħjar u aktar estensiva bejn l-ajruporti kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak 

internazzjonali; 

8.  Jindika li l-Parlament għandu anqas garanzija ta' aċċess għad-dokumenti uffiċjali dwar il-

baġit tal-UE milli għandhom l-istituzzjonijiet l-oħra; jappella, għalhekk, biex il-ftehimiet 

interistituzzjonali jiġu riveduti bil-għan li l-Membri tal-Parlament, li jirrappreżentaw liċ-

ċittadini Ewropej, jingħataw aċċess xieraq għad-dokumenti, anke meta jkunu jinkludu 

informazzjoni 'sensittiva'; 

9.  Jiġbed l-attenzjoni għall-adozzjoni ġejjiena tar-raba' pakkett ferrovjarju li jiddisponi biex 

l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea jkollha rwol akbar f'termini taċ-ċertifikazzjoni u l-

awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni b'mod li l-proċeduri, il-kalendarji u r-riżorsi 

jsiru aktar effiċjenti; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Aġenzija tingħata r-riżorsi finanzjarji, umani u 

loġistiċi adegwati biex twettaq dawn il-kompiti ġodda; ifakkar barra minn hekk, li dan il-

pakkett irid jifforma parti minn pjan ta' azzjoni ta' portata akbar biex tissaħħaħ l-attrattiva 

tas-settur ferrovjarju; hu tal-fehma, għalhekk, li hu importanti li jsir aktar investiment fl-

iżvilupp tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) bi standard 

Ewropew uniku u interoperabbli u li tiġi implimentata mingħajr dewmien l-Impriża 

Konġunta Shift 2Rail; 

10. Jenfasizza li l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) għandha tiġi 

mgħammra bil-mezzi meħtieġa sabiex tikkontrolla s-sikurezza tal-installazzjonijiet taż-

żejt u tal-gass lil hinn mill-kosta u tipprevjeni t-tniġġis minnhom, kif deċiż fir-Regolament 

dwar il-finanzjament tal-EMSA; 

11. Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol kruċjali li jiżvolġu l-aġenziji li r-responsabilità ewlenija 

tagħhom hi li jiżguraw is-sikurezza tad-diversi modi ta' trasport; jirrifjuta għalhekk it-

tnaqqis propost fil-baġits operattivi tal-aġenziji u ma jaqbilx mat-tnaqqis propost li jista' 

jdgħajjef is-sikurezza tat-trasport; 

12. Jissottolinja l-importanza strateġika tal-Ajru Uniku Ewropew bħala l-istrument ewlieni 

biex tiġi żgurata s-sikurezza, il-prestazzjoni ambjentali, il-kompetittività u l-protezzjoni 
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tad-drittijiet taċ-ċittadini; jisħaq fuq il-fatt li l-UE għandha tipprovdi biżżejjed riżorsi 

għall-pilastru teknoloġiku tagħha, SESAR, permezz tas-CEF u l-programmi ta' riċerka; 

jemmen li għadd ta' proposti li dalwaqt jiġu adottati, intenzjonati biex isaħħu l-pożizzjoni 

tal-operaturi Ewropej fir-rigward tal-bqija tad-dinja, jiddisponu biex jiġu allokati kompiti 

addizzjonali lill-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni; hu tal-fehma, għalhekk, 

li s-sehem tar-riżorsi tagħha mill-baġit tal-UE għandu tal-anqas jinżamm fil-livelli attwali 

u mhux jitnaqqas, allavolja anke s-settur privat jipparteċipa fil-finanzjament tagħha; 

13. Jindika li hemm bżonn li t-trasparenza finanzjarja tal-aġenziji titjieb, mhux l-anqas fir-

rigward tal-kompiti li effettivament iwettqu; jikkunsidra li l-ħatriet għandhom isiru abbażi 

tal-mertu u permezz ta' proċeduri pubbliċi, bil-publikazzjoni tal-kriterji tal-għażla u l-

limiti massimi fuq is-salarji; 

14. Jissuġġerixxi, filwaqt li jżomm f'moħħu li ma hemm l-ebda linja baġitarja diretta għat-

turiżmu, li jibqgħu jiġu sfruttati kompletament l-opportunitajiet offruti mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej u l-programm COSME kif ukoll mill-proġetti pilota u 

l-azzjonijiet preparatorji intenzjonati biex isaħħu l-attrattiva tal-'Kontinent l-Antik' għat-

turisti; jisħaq fuq il-fatt li kollaborazzjoni trasversali effiċjenti biex id-diversi politiki u 

fondi kkonċernati tal-UE hi kruċjali f'dan il-qasam, u għandha tikkunsidra wkoll is-

sħubijiet pubbliċi-privati; 

15. Jappella favur l-introduzzjoni ta' linja baġitarja diretta għat-Turiżmu fil-baġit tal-UE għall-

2016; 

16. Jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta ħarsa ġenerali annwali lejn il-proġetti fil-qasam tat-

turiżmu li jkunu ġew ikkofinanzjati minn fondi differenti tal-UE; 

17. Jappella, meta jitqiesu l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-attività turistika għall-PDG tal-UE u 

l-impatt tagħha fuq il-ħolqien tal-impjiegi, biex il-baġit għall-azzjonijiet fis-settur tat-

turiżmu taħt il-programmi COSME jiżdied għal EUR 13-il miljun; jappella biex jiġi evitat 

tnaqqis ulterjuri fil-baġit għall-azzjonijiet fis-settur tat-turiżmu fil-QFP attwali; 

18. Jirrakkomanda li tingħata attenzjoni partikolari għall-komponenti ta' konnessjoni tax-

xibka urbana fil-kuntest tal-politika Ewropea tat-trasport; ifakkar li llum aktar minn nofs 

il-popolazzjoni dinjija tgħix fil-bliet, u t-tendenza hi li dan il-fenomenu qed jikber; 

jemmen għalhekk li kontribuzzjoni għal sistemi ta' mobilità urbana effiċjenti, intermodali, 

sostenibbli u sikuri kif ukoll għall-konnessjoni tal-inħawi urbani u metropolitani mal-

inħawi rurali u remoti tkun kontribuzzjoni solida għat-tkabbir globali; 

19. Jappella lill-Kummissjoni biex tassisti lill-awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati lokali, 

reġjonali u nazzjonali biex jesploraw l-opportunitajiet ta' finanzjament tal-UE eżistenti u 

ġodda għat-trasport pubbliku u jiżviluppaw skemi innovattivi ta' sħubijiet pubbliċi-privati; 

jisħaq fuq il-fatt li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej għandhom jintużaw b'mod 

aktar sistematiku għall-bliet li jkunu żviluppaw pjan ta' trasport lokali integrat, bħal 

Pjanijiet ta' Mobilità Urbana Sostenibbli, u li jkunu identifikaw azzjonijiet xierqa, bi qbil 

mal-kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni rilevanti; 

20. Jinsisti li l-investimenti fl-infrastruttura tat-trasport permezz tas-CEF, u r-riċerka dwar it-

trasport mill-Impriża Konġunta Shift2Rail u l-programm Orizzont 2020 m'għandhomx 

iservu bħala element varjabbli ta' aġġustament bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim dwar il-baġit 
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għall-2016; 

21. Jenfasizza r-rwol tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-setturi tat-trasport u tat-turiżmu, kemm 

għall-iżvilupp ta' sistemi ta' trasport intelliġenti u sostenibbli u ta' enerġija nadifa, kif ukoll 

għal sigurtà aħjar u servizzi mtejba għall-konsumatur; jirrifjuta għalhekk it-tnaqqis 

propost għar-riċerka, b'mod partikolari għall-approprjazzjonijiet ta' pagament. 
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