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SUĠĠERIMENTI 

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

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom: 

1. Jitlob lill-Kummissjoni tqis ir-rimarki magħmula mill-Parlament f'dan ir-rapport ta' 

implimentazzjoni meta tkun qed tagħmel il-valutazzjoni u tkun qed tfassal l-abbozz tal-

proposta leġiżlattiva l-ġdida; 

2. Jilqa' l-istabbiliment tal-korpi tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) u l-

proċedura tal-għażla trasparenti għall-membri tal-istruttura ta' governanza tagħhom; 

jistieden lill-korpi tal-FEIS, madankollu, jinfurmaw lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-

pubbliku b'mod regolari, fid-dettall u b'mod aktar trasparenti dwar il-proġetti tal-FEIS; 

jissuġġerixxi li jenħtieġ li ċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investiment (EIAH) 

isaħħaħ l-informazzjoni li huwa jagħti lill-SMEs u lill-mikrointrapriżi, fost oħrajn; 

3. Jilqa' l-Orjentament Strateġiku approvat mill-Bord ta' Tmexxija tal-FEIS 

f'Diċembru 2015, li jinkludi limiti indikattivi tal-konċentrazzjoni ġeografika; jinnota 

distribuzzjoni ġeografika żbilanċjata fost il-benefiċjarji tal-FEIS; jinnota li matul l-ewwel 

sena tal-operazzjonijiet 92 % tal-investiment kollu kien ikkonċentrat fl-UE-15, filwaqt li 

8 % biss wasal għand l-UE-13 u li, sal-ġurnata tal-lum, 10 Stati Membri, l-aktar fl-Ewropa 

Ċentrali u tal-Lvant, ibbenefikaw minn operazzjonijiet biss taħt it-Tieqa għall-SMEs tal-

FEIS; ifakkar li l-kriterju tal-proporzjon tal-PDG huwa rilevanti, fost affarijiet oħra biex 

tiġi żgurata l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, bil-ħsieb li tiġi ggarantita firxa 

bbilanċjata ta' proġetti, b'kont meħud tal-attività ekonomika kumplessiva ta' kull pajjiż, il-

ħtieġa ta' investimenti u l-livell ta' impjieg; jenfasizza li l-konċentrazzjoni tal-kapital 

twessa' d-disparitajiet soċjali u ekonomiċi fl-UE;  

4. Jinnota li l-investimenti b'riskju għoli ma jistgħux jiġu imposti u, f'ambjent ta' rata ta' 

tkabbir baxxa u ta' domanda baxxa, fil-biċċa l-kbira tagħhom ma jkunux utli; jitlob, 

għaldaqstant, li flimkien ma' distribuzzjoni ġeografika bbilanċjata, il-finanzjament tal-

FEIS jintrabat aktar mill-qrib mal-iżviluppi li jirnexxu fil-politika ekonomika u fiskali; 

5. Jiddispjaċih minħabba n-nuqqas ta' limiti tal-konċentrazzjoni fil-fażi inizjali ta' 

eskalazzjoni; ifakkar li s-settur tat-trasport għamel l-akbar kontribut lill-FEIS, 

b'EUR 2.2 biljun minn EUR 8 biljun, li jirrappreżentaw aktar minn 25 % tat-total tal-fond 

ta' garanzija; jinnota bi tħassib li s-settur tat-trasport irċieva biss madwar 13 % tal-

investiment kollu li ġie mobilizzat u magħmul disponibbli s'issa taħt it-tieqa tal-

infrastruttura u l-innovazzjoni tal-FEIS, persentaġġ li huwa 'l bogħod mil-limitu ta' 30 % 

stabbilit għal kull wieħed mis-setturi speċifiċi; jistieden lill-Kumitat tal-Investiment jagħti 

attenzjoni partikolari lill-proġetti tas-settur tat-trasport, peress li dawn għadhom qed ikunu 

ftit li xejn rappreżentati fil-portafoll tal-investiment u t-trasport jaqdi rwol sinifikanti fit-

tkabbir ekonomiku u fis-sikurezza tal-konsumatur; 

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi regoli għall-għażla ta' proġetti sostenibbli, li 

jorbtuhom mal-għanijiet u l-miri prinċipali tal-politiki tal-UE, bħalma huma l-mobilità 

b'emissjonijiet baxxi u b'żero emissjonijiet, jew li jorbtuhom ma' inizjattivi eżistenti 

bħalma huma n-netwerks trans-Ewropej taċ-ċikliżmu flimkien mal-ivvjaġġar bil-ferrovija 
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jew inizjattivi li għandhom il-għan li jerġgħu jistabbilixxu l-konnessjonijiet ferrovjarji 

transfruntiera reġjonali li kienu ġew abbandunati jew żarmati1; 

7. Ifakkar li r-riżultati tat-tabella ta' valutazzjoni kemm tal-operazzjonijiet approvati u kemm 

ta' dawk miċħuda trid titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku b'mod trasparenti u 

aċċessibbli u fuq bażi regolari; 

8. Jesprimi dubji dwar l-addizzjonalità ta' xi wħud mill-ewwel proġetti tat-trasport li 

ntgħażlu peress li x'aktarx li setgħu ġew iffinanzjati mingħajr il-FEIS; 

9. Jirrikonoxxi li l-proġetti ta' infrastruttura mressqa lill-BEI spiss jaqgħu taħt l-

operazzjonijiet tradizzjonali tal-BEI peress li jitressqu mill-awtoritajiet sostnuti b'garanziji 

pubbliċi, u għalhekk jikkostitwixxu riskju aktar baxx; jistieden lill-BEI janalizza parametri 

oħra li jkunu jippermettu lil tali proġetti jikkwalifikaw bħala addizzjonali u xierqa għall-

FEIS, kif ukoll isaħħaħ il-promozzjoni tal-opportunitajiet tal-FEIS fost is-sħab privati 

sabiex ġenwinament iżid il-għadd ta' proġetti taħt din is-sejħa tal-bidu tal-FEIS; 

10. Jitlob li fil-proċess tal-għażla jitqies il-Valur Miżjud Ewropew u li l-FEIS ikun konformi 

mal-għanijiet ta' politika tal-UE, b'mod partikolari l-proġetti transfruntiera u proġetti oħra 

identifikati minn qabel fil-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u inizjattivi ewlenin oħra tal-UE 

fil-qasam tat-trasport (bħalma huma l-ERTMS u s-SESAR); jenfasizza li għandhom jiġu 

kkunsidrati prijoritajiet ta' politika oħra tal-Unjoni, bħalma huma l-mobilità intermodali 

b'emissjonijiet baxxi u b'żero emissjonijiet, l-impjiegi ta' kwalità għolja, l-effiċjenza fl-użu 

tar-riżorsi, l-infrastrutturi sostenibbli, ir-riċerka u l-innovazzjoni, u s-sinerġiji bejn in-

netwerks trans-Ewropej tat-trasport, tal-enerġija u tat-telekomunikazzjonijiet ; 

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffoka fuq l-investiment fi proġetti li jikkontribwixxu biex 

jitnaqqsu l-ispejjeż esterni; 

12. Iqis li t-taħlit tal-għotjiet tal-UE ma' strumenti finanzjarji jista' wkoll jiżgura l-

addizzjonalità meħtieġa u se jimmobilizza lill-investituri biex iressqu proġetti li inkella ma 

kinux jitwettqu; jitlob lill-BEI u lill-Kummissjoni jippromwovu t-taħlit tal-għotjiet tal-UE 

(diversi mekkaniżmi tal-UE bħalma huma l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, 

Orizzont 2020, il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE)) mal-FEIS sabiex 

itejbu l-profil finanzjarju tal-proġetti ta' infrastruttura li jipprovdu Valur Miżjud Ewropew; 

13. Jinnota li l-proġetti ta' infrastruttura tat-trasport ta' sħubija pubblika-privata (PPP) 

normalment għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju ta' min juża jħallas sabiex jitnaqqas 

il-piż impost fuq il-baġits pubbliċi u fuq il-kontribwenti għall-kostruzzjoni u l-

manutenzjoni tal-infrastruttura; jinnota li huwa importanti li jiġu kkoordinati tipi varji ta' 

finanzjament tal-UE sabiex jiġi żgurat li l-objettivi tal-politika tal-UE dwar it-trasport 

jintlaħqu madwar l-UE kollha, u li m'għandhomx jiġu promossi fondi tat-tip PPP 

b'detriment tal-Fondi Strutturali; 

14. Jenfasizza l-bidu promettenti li ngħata liċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-

Investimenti (EIAH) u jirrikonoxxi l-konċentrazzjoni ġeografika u settorjali tal-

investimenti li hemm s'issa; jistieden l-EIAH itejjeb il-prestazzjoni ġenerali tiegħu u jżid 

il-preżenza tiegħu fil-pajjiżi li fihom l-FEIS kellu diffikultajiet biex jaqbad u fejn hemm 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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nuqqas ta' kapaċità amministrattiva biex jitressqu proġetti vijabbli, b'mod partikolari fil-

pajjiżi ta' koeżjoni; jistieden lill-EIAH, barra minn hekk, jipprovdi parir speċifiku sabiex 

jgħin lil proġetti ta' trasport speċifiċi kulfejn hemm l-averżjoni għolja għar-riskju jew fejn 

ir-riskju huwa frammentat fost l-investituri (bħalma huma l-proġetti 

transfruntiera/multinazzjonali, proġetti infrastrutturali għall-ġejjieni 'l bogħod/li 

jiġġeneraw dħul); 

15. Jemmen li sabiex tittejjeb il-prestazzjoni tal-FEIS kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-

livell reġjonali u sabiex jittejjeb ukoll il-valur miżjud għall-Ewropa, hemm il-ħtieġa li 

tiżdied il-kooperazzjoni bejn il-BEI, li jorjenta lill-FEIS, u l-banek promozzjonali 

nazzjonali u reġjonali, kif ukoll mal-awtoritajiet lokali; 

16. Jinnota bi tħassib li l-għadd żgħir ta' proġetti tat-trasport fil-FEIS jidhru li huma xhieda li 

dan is-settur isibha diffiċli biex jikseb finanzjament fil-biċċa l-kbira jew esklużivament 

minn investituri privati, anke fejn il-finanzjament tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ġie 

kważi eżawrit u l-ebda finanzjament alternattiv tal-UE ma huwa disponibbli sal-2020; 

jitlob, għalhekk, li l-finanzjament taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) jingħata 

spinta taħt il-qafas finanzjarju li jmiss; 

17. Jiddeplora n-nuqqas ta' data disponibbli dwar l-ammont totali tal-operazzjonijiet iffirmati 

taħt "it-Tieqa għall-SMEs" tal-FEIS u tal-investimenti relatati, speċjalment fir-rigward tal-

katina tal-provvista tat-trasport, fl-aeronawtika u fis-settur ferrovjarju, u l-fatt li dan 

jagħmel il-verifika tal-proġetti, tar-riżultati, tal-istejjer ta' suċċess u tal-punti ta' riferiment 

diffiċli; jinsisti li l-problema tan-nuqqas ta' data disponibbli tiġi rettifikata; jistieden lill-

Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-għoti ta' aktar appoġġ lill-SMEs kif ukoll 

lill-awtoritajiet lokali u reġjonali; 

18. Jissuġġerixxi li jenħtieġ li l-Kummissjoni, fir-rapporti regolari tagħha, telenka l-proġetti li 

jibbenefikaw mit-taħlit tal-għotjiet tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa mal-FEIS; 

19. Jirrakkomanda li tiżdied il-viżibilità tal-finanzjament tal-FEIS billi tittieħed azzjoni soda 

fl-UE kollha permezz ta' kampanja ta' informazzjoni u permezz tal-varar ta' logo tal-FEIS. 
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