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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: 

A. billi s-settur tat-trasport jirrappreżenta terz tal-konsum enerġetiku tal-UE, għandu 

potenzjal enormi għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

karbonju, u għaldaqstant għandu jkollu rwol essenzjali fit-tranżizzjoni lejn soluzzjonijiet 

enerġetiċi ġodda u soċjetà b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju; billi, għal dan il-għan, huma 

meħtieġa soluzzjonijiet ta' ħżin innovattivi u avvanzati, u infrastruttura bbażata fuq sorsi 

alternattivi, kif ukoll innovazzjoni diġitali, u dan bil-ħsieb li jiġu appoġġati n-negozji fil-

qasam tat-turiżmu u s-servizzi ta' mobilità intelliġenti, b'mod partikolari l-SMEs, l-istart-

ups u l-mudelli kummerċjali ġodda fis-settur tat-trasport; 

B. billi s-settur tat-trasport għandu rwol ċentrali x'jaqdi fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

Pariġi dwar il-Klima u l-għan tiegħu li jillimita ż-żieda fit-temperatura globali sew taħt iż-

2°C; billi d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport tiddependi fuq użu akbar ta' enerġija 

rinnovabbli, u għalhekk huma meħtieġa rabtiet b'saħħithom bejn il-qasam tal-enerġija u 

tat-trasport, kif ukoll integrazzjoni effikaċi bejn in-nisġa industrijali u r-riċerka xjentifika, 

u dan bil-għan li tinkiseb integrazzjoni settorjali b'rispett sħiħ tal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika; 

C. billi ż-żieda fil-promozzjoni u s-sostenn tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, it-teknoloġija 

tal-enerġija rinnovabbli u l-mobilità elettrika, flimkien mad-diġitalizzazzjoni, is-sistemi ta' 

trasport intelliġenti u l-infrastruttura intelliġenti li tottimizza l-ġenerazzjoni tal-enerġija, se 

tħaffef it-tranżizzjoni għal ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju kompetittiva, 

tipprovdi sostenn għall-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment, u tagħti spinta lill-ekonomiji 

Ewropej; 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni1 u l-azzjonijiet proposti fiha, inkluża l-intenzjoni 

tal-Kummissjoni u tal-Bank Ewropew tal-Investiment li jistabbilixxu Faċilità għal 

Trasport aktar Nadif, bħall-Faċilità għat-Tbaħħir Ekoloġiku li hemm bħalissa, bil-għan li 

jingħata sostenn għall-iżvilupp, it-tħejjija għall-użu u l-innovazzjoni f'dak li jikkonċerna 

soluzzjonijiet ġodda ta' trasport li jagħmel użu minn enerġija alternattiva; jilqa' wkoll ir-

rwol tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) fil-mobilizzazzjoni tal-

investimenti privati f'dan il-qasam; jissottolinja li s-sħubijiet pubbliċi-privati u l-impriżi 

konġunti fil-qasam tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (bħalma hi l-Inizjattiva 

Teknoloġika Konġunta taċ-Ċelloli tal-Karburant u l-Idroġenu) jistgħu jnaqqsu l-fattur ta' 

riskju, u b'hekk joħolqu l-inċentivi u l-kundizzjonijiet adatti biex jattiraw l-investituri fl-

enerġija nadifa; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-ħtiġijiet tal-infrastruttura għall-użu ta' karburanti 

alternattivi, bil-għan li tindirizza l-isfidi enerġetiċi speċifiċi kollha skont id-diversi setturi 

tat-trasport, inklużi l-ferroviji, il-vetturi tat-triq ħfief u tqal, u t-trasport bl-ajru, bil-baħar u 

bl-ilma;  

3. Jemmen bis-sħiħ li sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-enerġija rinnovabbli tal-UE, dawk li 

                                                 
1 COM(2016)0763. 
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jfasslu l-politika jeħtieġ isaħħu b'mod urġenti l-kundizzjonijiet tal-investiment, mhux biss 

f'dak li jikkonċerna l-politika ta' investiment iżda wkoll il-politika tal-kompetizzjoni, tal-

kummerċ u tas-suq finanzjarju; ifakkar li l-kundizzjonijiet tal-investiment huma fost il-

fatturi ewlenin li qed iżommu lura l-investiment u l-innovazzjoni fl-enerġija rinnovabbli u 

li l-ambjent tal-investiment usa' m'għandux jikkontradixxi l-investiment u l-innovazzjoni 

fl-enerġija rinnovabbli; 

4. Jissottolinja li huwa importanti li jiġu appoġġati u inċentivati l-aktar innovazzjonijiet 

promettenti u t-teknoloġiji tal-ogħla livell fl-Ewropa, fil-qafas ta' approċċ axxendenti, 

iċċentrat fuq l-utent, newtrali mil-lat teknoloġiku u interdixxiplinari, fil-punti ta' 

intersezzjoni tal-enerġija, tal-industrija tat-trasport u tat-teknoloġiji diġitali, b'mod 

partikolari dawk it-teknoloġiji li jiggarantixxu ffrankar ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-

perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja (inklużi l-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu u bl-elettriku); jilqa' 

l-ħidma tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka fil-qasam tar-riċerka fundamentali u l-inizjattiva 

tal-Kummissjoni biex jiġi stabbilit Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni; jemmen li s-

sinerġiji bejn in-netwerks trans-Ewropej fil-qasam tat-trasport, tat-telekomunikazzjonijiet 

u tal-enerġija rinnovabbli għandu jkollhom appoġġ aktar b'saħħtu fil-qafas finanzjarju 

pluriennali tal-ġejjieni (QFP); 

5. Jinnota l-isforzi kbar li qed isiru fl-ambitu tal-Programm ta' riċerka u żvilupp tal-UE 

"Orizzont 2020" bil-għan li jinkiseb tnaqqis ta' 60 % fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett 

ta' serra fis-settur tat-trasport sal-2050 meta mqabbla mal-livell li kienu laħqu fl-19901; 

ifakkar li l-programmi ta' riċerka u innovazzjoni tal-UE huma fattur ewlieni li jippermetti 

li l-enerġija, l-innovazzjoni fil-qasam tal-ICT u s-sistemi ta' trasport intelliġenti jidħlu fis-

suq; jistieden lill-Kummissjoni biex, fil-futur, tikkonċentra l-għajnuna finanzjarja 

disponibbli b'mod aktar ċar fuq prijoritajiet strateġiċi interkonnessi, bħall-mobilità b'livell 

baxx ta' emissjonijiet, l-infrastruttura tal-iċċarġjar b'karburanti alternattivi u trasport urban 

integrat, b'attenzjoni partikolari għall-emissjonijiet kollha li jniġġsu, it-tnaqqis tal-istorbju, 

is-sigurtà fit-toroq, il-konġestjoni u r-restrinġiment tat-traffiku, u dan f'konformità mal-

prinċipju tan-newtralità teknoloġika; jirrimarka wkoll dwar l-importanza tal-iżvilupp tal-

bijokarburanti avvanzati, biex b'hekk jiżdied is-sehem tat-trasport ferrovjarju u l-użu tar-

roti; 

6. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni ser tappoġġa d-dħul fis-suq ta' soluzzjonijiet innovattivi ta' 

enerġija nadifa permezz tal-akkwist pubbliku u r-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Vetturi 

Nodfa, u jirrikonoxxi l-benefiċċju potenzjali għall-awtoritajiet u l-operaturi tat-trasport 

pubbliku, il-manifatturi tal-karozzi tal-linja, il-fornituri tal-industrija, il-fornituri tal-

enerġija u l-assoċjazzjonijiet u ċ-ċentri ta' riċerka nazzjonali u internazzjonali; jistieden 

lill-Kummissjoni toħroġ malajr bi proposti għal dan il-għan; 

7. Iħeġġeġ it-twaqqif ta' Aġenda Strateġika ta' Riċerka u Innovazzjoni għat-Trasport, bi 

pjanijiet direzzjonali mfassla f'konsultazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni, kif 

ukoll l-awtoritajiet u l-operaturi lokali u reġjonali, u mekkaniżmu korrispondenti ta' 

governanza, bħala sostenn għar-riċerka, l-innovazzjoni u t-tħejjija għall-użu ta' teknoloġiji 

ġodda fis-settur tat-trasport u bil-għan li tiġi mħeġġa l-mobilità b'livell baxx ta' 

emissjonijiet, li huma kollha elementi indispensabbli; jitlob li l-konklużjonijiet ta' dawn il-

                                                 
1  Kif stabbilit fil-White Paper tal-Kummissjoni bl-isem "Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-

riżorsi b'mod effiċjenti" (COM(2011)0144). 
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pjanijiet direzzjonali jiġu inklużi fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni; 

8. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu kondiviżi u żviluppati l-aħjar prattiki u l-iskambju ta' 

informazzjoni bejn l-Istati Membri dwar proġetti urbani intelliġenti, sostenibbli u 

inklużivi; jissottolinja wkoll il-benefiċċji ta' standards aktar stretti f'dak li jikkonċerna s-

CO2 wara l-2020/2021 f'konformità mal-objettivi ta' dekarbonizzazzjoni tal-UE bħala 

forza mexxejja għall-innovazzjoni u l-effiċjenza; jappella għal approċċ integrat u 

kkoordinat biex jittieħed kont tad-dimensjoni urbana tal-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-UE u 

l-politiki u l-leġiżlazzjoni nazzjonali, kif ukoll biex jiġu żviluppati Pjanijiet ta' Mobilità 

Urbana Sostenibbli bil-għan li l-Istati Membri jingħataw is-sostenn, il-possibilità u l-

inkoraġġiment biex itejbu s-saħħa u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini u l-qagħda tal-ambjent 

fiż-żoni urbani; iħeġġeġ l-iżvilupp ta' Sistemi tat-Trasport Intelliġenti u Kooperattivi (C-

ITS) u ta' vetturi awtonomi u l-użu ta' infrastrutturi li jikkomunikaw biex jiġu ggarantiti l-

ħtiġijiet ta' kapaċità għolja u latenza baxxa għal netwerk 5G; jitlob li jsiru sforzi attivi biex 

jitnaqqsu d-differenzi u tittejjeb il-kooperazzjoni bejn iż-żoni urbani u ż-żoni rurali u bejn 

reġjuni aktar żviluppati u dawk li għadhom lura f'dak li jikkonċerna l-kwalità 

infrastrutturali; 

9. Jinnota li t-trasport jirrappreżenta kważi kwart tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 

serra tal-UE u huwa l-kawża prinċipali tat-tniġġis tal-arja fil-bliet; jirrimarka li l-karozzi 

tal-linja huma parti sinifikanti minn kwalunkwe sistema ta' trasport pubbliku u huma l-

uniku mezz ta' trasport pubbliku f'bosta bliet fl-UE, u li l-elettrifikazzjoni tal-karozzi tal-

linja flimkien ma' bosta soluzzjonijiet sostenibbli li jinvolvu l-użu ta' karburanti 

alternattivi tirrappreżenta opportunità promettenti biex titnaqqas il-marka tal-karbonju tas-

servizzi tat-trasport pubbliku tal-UE; 

10. Jenfasizza li jekk irridu li jkollna trasport nadif, għandna nkunu kapaċi wkoll niġġeneraw 

enerġija nadifa; iqis li l-vetturi elettriċi fornuti minn impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-

faħam sempliċement ma jaqgħux taħt il-kunċett ta' ekonomija li ma tużax il-karbonju; 

11. Jenfasizza li kwalunkwe investiment fir-riċerka u l-iżvilupp għat-teknoloġiji tal-futur 

meħtieġa għal mobilità nadifa u li ma tużax il-karbonju għandu jkun akkumpanjat minn 

rekwiżit bażiku biex jinbidel id-dħul ta' enerġija; 

12. Jappoġġa l-għanijiet globali stabbiliti mill-Kummissjoni, b'mod partikolari l-ħtieġa li 

tingħata prijorità lill-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, fosthom li jkun hemm grilja elettrika 

intelliġenti unika tal-UE, li jingħata aktar sostenn finanzjarju, b'mod partikolari lill-SMEs 

u lill-industrija tat-turiżmu, u li jiġu adottati politiki u skemi ta' tassazzjoni favur l-enerġija 

nadifa bil-għan li titħaffef it-tranżizzjoni lejn sorsi enerġetiċi alternattivi b'livell baxx ta' 

emissjonijiet; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jissieħbu fl-Inizjattiva Missjoni Innovazzjoni 

u biex, fis-snin li ġejjin, iżidu n-nefqa tagħhom fil-qasam tar-riċerka dwar l-enerġija 

nadifa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinvesti wkoll f'kampanji ta' komunikazzjoni intiżi biex 

iżidu l-għarfien dwar iċ-ċiklu ta' produzzjoni tal-enerġija, l-isfidi għar-riċerka f'dan il-

qasam, u r-riskji assoċjati ma' mudell ta' konsum mhux sostenibbli;  

13. Jinnota li, għat-trasport, huwa ċar li l-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli u sorsi 

enerġetiċi alternattivi u sostenibbli oħra huma sostituti promettenti tal-karburanti fossili; 

jissottolinja, madankollu, li se jkun hemm bżonn ta' investiment sinifikanti biex tiġi 

żviluppata l-infrastruttura meħtieġa; ifakkar li huwa importanti li jiġi rikonoxxut li xi 

setturi se jkollhom aktar diffikultajiet minn oħrajn biex ibiddlu jew saħansitra jaqbdu t-triq 
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lejn il-bidla għal alternattivi enerġetiċi aktar nodfa; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi intensifikata 

r-riċerka dwar sistemi ta' enerġija rinnovabbli innovattivi fil-qasam tat-trasport, 

pereżempju billi tintuża l-enerġija solari u eolika għall-bastimenti u billi jingħaqdu s-sorsi 

ta' enerġija rinnovabbli man-netwerks ferrovjarji, u, minkejja li s-settur tal-avjazzjoni 

probabbilment se jibqa' jiddependi fuq il-karburanti likwidi tal-idrokarbonju fil-futur 

prevedibbli, dwar soluzzjonijiet li jkopru l-katina ta' valur tal-avjazzjoni li jaf jgħinu 

jnaqqsu l-impatti ambjentali tal-manifattura u l-innovazzjoni. 
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