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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-

Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni dwar 'Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imsaħħaħ ta' Sistemi 

ta' Trasport Intelliġenti (STI) interoperabbli huma għodod ewlenin biex is-sistema 

Ewropea tat-trasport issir aktar effiċjenti u produttiva u l-kapaċità eżistenti tintuża aħjar, 

bir-riżultat li t-trasport ta' kuljum, il-mobilità u l-loġistika jkunu aktar fluwidi, sikuri, 

għaqlija fl-użu tar-riżorsi u sostenibbli; 

2. Jagħraf li l-proċeduri amministrattivi twal u ineffiċjenti żżejjed f'ċerti pajjiżi jistgħu jkunu 

ta' ostaklu għall-proġetti ġodda tat-trasport li jkollhom potenzjal kbir (inklużi l-istart-ups u 

l-proġetti diġitali); jitlob li s-Suq Uniku Diġitali ikun jinkludi dimensjoni speċifika 

mmirata biex jitnaqqsu l-formalitajiet amministrattivi (tassazzjoni, dikjarazzjoni ta' 

ħolqien ta' negozju, reklutaġġ, eċċ.) b'mod partikolari waqt il-varar tal-proġetti; 

3. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-setturi tat-trasport u t-turiżmu tipprovdi lill-Ewropa 

opportunitajiet kummerċjali u impjiegi ġodda, u taqdi rwol ċentrali fit-trasformazzjoni tal-

bliet Ewropej fi bliet intelliġenti; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir b'saħħtu fis-settur tas-

STI, b'rata ta' tkabbir annwali globali li mistennija tkun ta' 16.4 % għall-perjodu 2014-

2019; jirrikonoxxi li, minkejja li s-settur tat-trasport kien wieħed mill-pijunieri fl-użu u l-

implimentazzjoni ta' teknoloġiji ta' informazzjoni ġodda, xorta għandu jsir progress 

ulterjuri; jagħmel enfasi, għaldaqstant, fuq l-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs u l-

istart-ups innovattivi fis-setturi tat-trasport u t-turiżmu, u jemmen li l-FEIS għandu jkollu 

rwol akbar fid-diġitalizzazzjoni tas-settur; 

4. Jindika li d-diġitalizzazzjoni tas-setturi tat-trasport u t-turiżmu se twitti t-triq għal impjiegi 

anqas mekkanizzati, u hekk tipprovdi l-potenzjal għal kompiti aktar kreattivi; jirrimarka li 

l-programmi ta' taħriġ fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema huma essenzjali sabiex dawn 

iżommu mar-ritmu tal-iżviluppi teknoloġiċi; jenfasizza l-ħtieġa ta' pjanijiet soċjali u 

edukazzjoni intiżi għall-iżivlupp ta' impjiegi oħra aktar attraenti u sostenibbli bħala 

kumpens għar-riskju tat-telf ta' impjieg minħabba d-diġitalizzazzjoni f'ċerti 

okkupazzjonijiet; 

5. Jirrikonoxxi li d-diġitalizzazzjoni jaf twassal għal tibdiliet strutturali fis-setturi tat-trasport 

u t-turiżmu; jenfasizza l-ħtieġa li nħaddnu mudelli kummerċjali ġodda, pjattaformi diġitali 

u servizzi bbażati fuq id-diġitalizzazzjoni u l-ekonomija kollaborattiva; jilqa' l-fatt li d-

diġitalizzazzjoni tippermetti l-iżvilupp tal-kunċett ta' Mobilità bħala Servizz, u jħeġġeġ 

lill-Kummissjoni tibda analiżi fil-fond bħala appoġġ għall-passi lejn il-Mobilità bħala 

Servizz, analiżi li tkopri, pereżempju, il-konsumaturi, l-infrastrutturi tat-trasport u l-

ippjanar urban; 

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa li timmodernizza l-politiki tal-UE dwar it-

trasport u t-turiżmu u tadattahom għall-era diġitali; jitlob lill-Kummissjoni tarmonizza l-

qafas regolatorju ta' modi ta' trasport differenti bil-għan li tippromwovi sistema 

multimodali sostenibbli u l-kompetizzjoni bejn il-modi jew bejn id-diversi entitajiet 



PE565.151v02-00 4/7 AD\1078203MT.doc 

MT 

involuti fil-katina tal-valur, u tħeġġeġ innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-mobilità u l-

loġistika, inklużi dawk ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, filwaqt li toħloq 

kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti u għall-parteċipanti l-

ġodda fis-suq f'dak li għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej għolja fir-rigward tas-

sikurezza, l-aċċessibilità, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien tal-

konsumatur, il-protezzjoni tad-data u l-prevenzjoni ta' effetti ambjentali ta' ħsara; jemmen 

ukoll li għandu jiġi rispettat il-prinċipju ta' newtralità teknoloġika u li ma għandhiex tiġi 

imxekkla l-innovazzjoni; 

7. Jissottolinja l-importanza ta' drittijiet tal-passiġġieri ddefiniti tajjeb u trasparenti fit-

trasport; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tippreżenta proposta għal Karta tad-

Drittijiet tal-Passiġġieri li tkopri kull forma ta' trasport, inkluża l-protezzjoni ċara u 

trasparenti tad-drittijiet tal-passiġġieri fil-kuntest multimodali; 

8. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni lejn il-fatt li jista' jinkiseb appoġġ aktar effikaċi fis-

settur turistiku Ewropew jekk jiġu sfruttati aħjar it-teknoloġiji diġitalizzati u innovattivi; 

9. Jappoġġa l-iżvilupp tat-teknoloġiji diġitali ġodda għall-awtovalutazzjoni tas-servizzi tat-

trasport u għat-titjib ta' dawn is-servizzi fl-interess tal-utenti; 

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-istrateġija tal-UE għal suq uniku Ewropew titfassal 

b'kooperazzjoni mal-Istati li jinsabu quddiem nett fil-qasam tal-prattiki tajba tad-

diġitalizzazzjoni fit-trasport sabiex l-innovazzjonijiet teknoloġiċi ta' pajjiżi oħra barra 

mill-UE jkunu jistgħu jiġu akkomodati faċilment biex b'hekk tittejjeb l-interoperabilità u 

jiżdiedu l-opportunitajiet għat-tkabbir u l-espansjoni tal-impriżi Ewropej fis-suq 

internazzjonali; 

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, fl-adattament tas-settur tat-trasport għall-era diġitali, ma 

tneħħix l-element uman billi tiżgura li fi kwalunkwe mument ikun possibbli li s-sistemi 

intelliġenti u ta' awtomatizzazzjoni jkunu jistgħu jiġu kkontrollati mill-professjonisti f'każ 

ta' emerġenza. jenfasizza bil-qawwa li fit-taħriġ tal-ħaddiema tas-settur ma għandhiex 

titħalla barra l-possibilità li jkunu jistgħu jieħdu l-kontroll tas-sistemi awtomatizzati ta' 

kontroll u sewqan. 

12. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tat-trasport għall-

utenti b'diżabilità, b'tali mod li jkunu ta' għajnuna u mhux ta' ostaklu ulterjuri; 

13. Huwa tal-fehma li d-diġitalizzazzjoni li kulma jmur qiegħda tikber tinvolvi sfida maqsuma 

fi tlieta: il-fiduċja, il-konnettività u l-kapaċità; jisħaq li l-fiduċja u l-protezzjoni soda tad-

data huma prerekwiżiti biex jiġi kkompletat is-Suq Uniku Diġitali; jenfasizza, f'dan il-

kuntest, il-ħtieġa li jiġu żgurati standards għoljin f'dak li għandu x'jaqsam mal-kapaċità, l-

aċċessibilità u s-sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta infrastruttura tad-data komprensiva, 

affidabbli u interoperabbli u billi jiġu żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-

ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data; ifakkar fl-importanza li jkun hemm l-infrastruttura 

meħtieġa sabiex tiġi ġestita l-kwantità ta' flussi ta' data ġodda li jiġu ġenerati, li se 

jirrikjedu l-investiment fil-broadband, l-isfruttament sħiħ tal-possibiltajiet offruti minn 

Galileo u użu aktar effiċjenti tal-frekwenzi; 

14. Jistieden lill-Istati Membri u lill-muniċipalitajiet lokali jipprevedu u jinkludu dejjem, meta 

jkunu qed ifasslu l-pjanijiet ta' mobilità urbana, id-dimensjoni diġitali tat-trasport, biex 
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b'hekk jiżguraw aċċessibilità u disponibilità sħiħa għall-utenti; 

15. Huwa tal-opinjoni li s-setturi tat-trasport u tat-turiżmu se jsiru wieħed mill-akbar oqsma 

ta' implimentazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti u għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni 

tiżviluppa strateġija kkoordinata fir-rigward tal-konnettività fis-settur tat-trasport; 

jissottolinja l-importanza ta' previżibilità u valutazzjoni tal-impatt ex ante fit-teħid tad-

deċiżjonijiet kemm għar-regolamentazzjoni kif ukoll għall-investimenti fl-infrastruttura 

biex jinbnew pedamenti applikabbli għal trasport digitalizzat u awtomatizzat, filwaqt li 

tingħata attenzjoni partikolari lis-sikurezza, l-użu effiċjenti tal-infrastruttra, il-privatezza, 

is-sigurtà u l-aċċessibilità tad-data; jisħaq ukoll fuq il-ħtieġa ta' miżuri u rekwiżiti ta' 

ċibersigurtà  b'saħħithom fir-rigward tal-vetturi konnessi, u jenfasizza li din mhijex 

sempliċement kwistjoni ta' ħarsien tad-data, iżda tikkonċerna s-sigurtà fiżika ta' vettura u 

l-passiġġieri tagħha; 

16. Jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta rapport komprensiv li jinkludi valutazzjoni tas-

sitwazzjoni attwali tad-diġitalizzazzjoni fis-suq tat-turiżmu tal-UE bil-għan li jiġu 

identifikati u indirizzati l-isfidi u l-opportunitajiet għall-parteċipanti pubbliċi u privati 

varji fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali; iqis li dan ir-rapport għandu jinkludi 

rakkomandazzjonijiet xierqa biex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwi 

għall-atturi kollha u biex jitħarsu l-konsumaturi billi jiġu previsti t-trasparenza, in-

newtralità u l-aċċessibilità; 

17. Jenfasizza l-importanza tad-diġitalizzazzjoni fis-settur tat-turiżmu u l-ħtieġa li l-

infrastrutturi diġitali kollha jsiru faċilment aċċessibbli, b'mod partikolari fir-rigward tal-

SMEs, filwaqt li jitqies ukoll l-iżvilupp tal-pjattaformi tal-ekonomija kollaborattiva. 

18. Jinsab konvint li d-diġitalizzazzjoni toffri potenzjal sinifikanti biex jiġu intensifikati l-

approċċi ta' integrazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tidentifika n-nuqqasijiet eżistenti fir-

rigward tal-integrazzjoni, l-interoperabilità u l-istandardizzazzjoni; jappoġġa approċċ 

olistiku dwar in-netwerks tat-telekomunikazzjoni, tat-trasport u tal-enerġija intelliġenti fir-

rigward tal-iżvilupp ta' tipi ġodda ta' servizzi diġitali għall-konsumaturi u l-fornituri; 

jenfasizza li hija meħtieġa sħubija bejn l-industrija awtomobilistika u dik tat-

telekomunikazzjonijiet sabiex jiġi żgurat li jiġu żviluppati vetturi konnessi u infrastruttura 

tal-vetturi konnessi abbażi ta' standards komuni fl-Ewropa, kif ukoll fuq skala globali; 

19. Ifakkar fil-ħtieġa li ssir il-promozzjoni ambizzjuża tal-informazzjoni dwar l-ivvjaġġar 

multimodali u transfruntier, l-ippjanar tal-vjaġġi u s-servizzi tal-ħruġ tal-biljetti permezz 

ta' pjattaformi diġitali u online u, bil-għan li jiġi promoss dan il-progress, jitlob lill-

Kummissjoni tippreżenta proposta li tirrikjedi lill-fornituri biex iqiegħdu għad-

dispożizzjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa; 

20. Jisħaq li l-għodod tal-ICT, kemm in-netwerks kif ukoll l-applikazzjonijiet, għandhom 

ikunu komprensivi, aċċessibbli u faċli biex jintużaw mill-utenti kollha, inklużi l-persuni 

b'diżabilità u l-anzjani; jistieden lill-Kummissjoni biex fl-implimentazzjoni tas-Suq Uniku 

Diġitali tinkorpora r-riskju tal-esklużjoni ta' dawn l-utenti; 

21. Jisħaq fuq l-importanza tad-disponibilità ta' aċċess għall-internet mingħajr fili b'veloċità 

għolja għaċ-ċittadini kollha u għal dawk kollha li jżuru l-Ewropa, speċjalment fiċ-ċentri 

tat-trasport u t-turiżmu u fiż-żoni rurali u periferali; jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw 

l-impenji tagħhom li jwaqqfu għalkollox it-tariffi tar-roaming fl-Ewropa; jinnota li t-
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tneħħija tal-ostakli għall-iżvilupp transfruntier tas-servizzi elettroniċi tat-trasport u tat-

turiżmu huwa tal-akbar importanza; jisħaq, għal dan il-għan, li l-imblukkar ġeografiku tas-

servizzi konnessi mat-trasport għandu jiġi prevenut; 

22. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-UE taqdi rwol attiv fil-Forum Dinji tan-NU dwar ir-regolamenti 

awtomobilistiċi, b'mod speċjali fil-grupp ta' ħidma informali dwar is-sistemi ta' trasport 

intelliġenti u l-vetturi awtomatizzati (WP 29); jemmen li impenn bħal dan huwa essenzjali 

sabiex jiġi żgurat li l-istandards tal-vetturi konnessi tal-UE iservu ta' bażi għall-istandards 

globali; jemmen ukoll li l-UE għandha ssaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Istati Uniti fir-

rigward tal-istandards u r-regolamenti tal-vetturi konnessi. 
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