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SUGGESTIONS

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' s-sejba tal-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti") li l-kontijiet konsolidati tal-Unjoni 
Ewropea għas-sena 2018 huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati 
l-kontijiet tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2018 huma ġeneralment legali u regolari fl-
aspetti materjali kollha, ħlief għall-infiq b'riskju għoli (prinċipalment l-infiq fuq bażi ta' 
rimborż, li huwa suġġett għal regoli kumplessi), li għandu livell ta' żball stmat ta' 4,5 %; 
jinnota li l-livell kumplessiv stmat ta' żball ta' 2,6 % għadu ogħla mil-livell limitu ta' 
materjalità tal-QEA (2 %);

2. Jinnota li fl-2018 EUR 4 248 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 2 454 miljun 
f'approprjazzjonijiet ta' pagament kienu disponibbli għall-politiki dwar it-trasport, inkluż 
il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE), is-sigurtà tat-trasport u d-drittijiet tal-
passiġġieri, l-aġenziji ta' trasport, u r-riċerka u l-innovazzjoni relatati mat-trasport 
(Orizzont 2020); jinnota wkoll li EUR 3 708,4 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u 
EUR 1 950,5 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament awtorizzati għat-trasport tal-FNE 
(Kapitolu 06 02) u għal Orizzont 2020 (riċerka u innovazzjoni relatati mat-trasport - 
Kapitolu 06 03) ġew amministrati mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-
Netwerks (INEA);

3. Jilqa' t-tlestija tas-sejħa għal Finanzjament imħallat tat-Trasport tal-FNE tal-2017 fl-2018 
b'approċċ innovattiv li jagħmel disponibbli baġit indikattiv totali ta' EUR 1,35 biljun ta' 
għotjiet tal-UE li jingħaqdu ma' finanzjament mill-Fond Ewropew għal Investimenti 
Strateġiċi (FEIS), il-Bank Ewropew tal-Investiment, banek promozzjonali nazzjonali jew 
investituri privati; jinnota li t-tieni skadenza għall-preżentazzjoni tal-proposti 
f'April 2018, li jiffukaw fuq proġetti ta' innovazzjoni u teknoloġiji ġodda, b'mod 
partikolari fil-qasam tal-fjuwils alternattivi, b'appoġġ għall-politika tal-Kummissjoni 
dwar il-Mobbiltà Nadifa, wasslu biex 35 proġett intgħażlu b'total ta' EUR 404,8 miljun 
f'finanzjament mill-FNE; jinnota l-ħtieġa li jittejjeb il-livell ta' għarfien tar-regoli ta' 
eliġibbiltà tal-FNE fost il-benefiċjarji;

4. Jilqa' l-adozzjoni ta' emenda għall-Programm ta' Ħidma Pluriennali tal-FNE fid-
19 ta' April 2018, li jagħmel disponibbli ammont indikattiv totali ta' EUR 450 miljun 
għas-sejħa tal-2018 għal proposti taħt il-pakkett ġenerali tat-Trasport tal-FNE biex jiġu 
appoġġati proġetti ta' interess komuni relatati mal-objettivi trasversali tad-
diġitalizzazzjoni tat-trasport, is-sikurezza stradali u l-multimodalità; jilqa' l-adozzjoni ta' 
deċiżjoni ta' finanzjament li tistabbilixxi l-Programm ta' Ħidma Annwali tal-FNE, li 
tippermetti lill-INEA tniedi s-sejħa tat-Trasport tal-FNE tal-2019 dwar l-assistenza 
finanzjarja permezz ta' għotjiet għal proġetti ta' interess komuni rigward sezzjonijiet 
transkonfinali, konnessjonijiet ma' u l-iżvilupp ta' portijiet marittimi u l-mitigazzjoni tal-
impatt ta' storbju u vibrazzjonijiet tal-ferroviji tal-merkanzija, bl-ammont indikattiv ta' 
EUR 100 miljun disponibbli;

5. Jinnota li fil-ħames sena tal-perjodu ta' programmazzjoni attwali 2014-2020 madwar 
23 % biss tal-fondi inizjalment mogħtija kienu rriżultaw fi ħlasijiet sa Jannar 2019, u dan 
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joħloq dubju dwar l-implimentazzjoni sħiħa tal-FNE; itenni li hemm riskju li d-dewmien 
fil-ħlasijiet, id-diżimpenji u r-rimborżi se jakkumulaw b'mod sinifikanti sa tmiem il-
perjodu ta' programmazzjoni u ma jħallux biżżejjed żmien biex il-fondi jerġgħu jiġu 
trasferiti lejn proġetti oħra; itenni r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti lill-Kummissjoni u 
lill-INEA biex jiġu żgurati koerenza u trasparenza akbar tal-proċeduri tal-għażla tal-
proġetti, biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet aħjar għal implimentazzjoni f'waqtha tal-
programmi u biex jiġi mfassal mill-ġdid il-qafas ta' prestazzjoni għal monitoraġġ aħjar 
tar-riżultati tal-proġetti;

6. Itenni t-talba tal-Qorti li jittejbu l-koerenza, iċ-ċarezza u l-effettività tal-qafas tad-drittijiet 
tal-passiġġieri tal-UE, tittieħed azzjoni biex jiġu promossi kampanji ta' sensibilizzazzjoni 
u jiġu pprovduti korpi nazzjonali ta' infurzar b'aktar għodod għall-infurzar tad-drittijiet 
tal-passiġġieri;

7. Jinnota li fl-2018 il-Qorti vvalutat il-pagamenti marbuta mal-mobbiltà u t-trasport bħala 
parti mill-kapitolu "Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi" fil-kuntest tal-eżerċizzju ta' 
dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni għall-2017; jilqa' s-sejba li r-rata ta' żball residwu tat-
Trasport tal-FNE u tal-programm predeċessur tagħha TEN-T, il-komponenti ewlenin tal-
pagamenti għall-mobbiltà u t-trasport, hija inqas minn 1 %; jinnota li l-ittestjar tat-
tranżazzjonijiet tal-kapitolu sħiħ "Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi" ipproduċa 
livell globali ta' żball stmat ta' 4,2 %, li huwa ogħla mil-livell limitu ta' materjalità;

8. Itenni t-talba tiegħu li l-Kummissjoni, fid-dawl tad-diversi sorsi ta' finanzjament, 
tipprovdi aċċess faċli għall-proġetti, f'forma ta' punt uniku ta' servizz, sabiex iċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jsegwu b'mod ċar l-iżviluppi u l-finanzjament tal-infrastrutturi kofinanzjati 
mill-fondi tal-Unjoni u mill-FEIS; jinnota li fil-ħames sena tal-qafas finanzjarju 
pluriennali 2014-2020, l-assorbiment tal-fondi tal-FEIS kompla jimxi aktar bil-mod milli 
kien ippjanat; jenfasizza li l-iżbalji identifikati huma fil-livell tal-benefiċjarju, u għalhekk 
hija meħtieġa aktar gwida fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-kostijiet;

9. Jilqa' l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tas-Servizz tal-Awditjar Intern lid-DĠ 
MOVE rigward is-superviżjoni ta' Shift2Rail u s-sistema ta' monitoraġġ tal-politiki tal-
avjazzjoni u tas-sigurtà marittima;

10. Jenfasizza l-importanza li jiġi reklutat persunal speċjalizzat ħafna sabiex jiġi żgurat li 
jkun hemm għarfien espert tekniku fid-DĠ MOVE u fl-INEA, li huwa meħtieġ biex jiġu 
indirizzati r-rwoli eżiġenti tagħhom;

11. Jilqa' ż-żieda ta' pilastru tal-mobbiltà militari għall-politika tat-TEN-T bl-adozzjoni tal-
Pjan ta' Azzjoni f'Marzu 2018 u l-proposta mill-Kummissjoni biex jiġi inkluż pakkett 
ġdid iddedikat għall-ħtiġijiet tal-mobbiltà militari ta' EUR 6,5 biljun taħt il-baġit tal-FNE 
għall-2021-2027; jenfasizza l-importanza tal-analiżi tal-lakuni bejn ir-rekwiżiti militari u 
tat-TEN-T għall-ġenerazzjoni tal-pipeline għal proġetti ta' infrastruttura b'użu doppju li 
jistgħu jiġu appoġġati taħt l-FNE 2021-2027 u jsaħħaħ it-TEN-T; itenni li dan l-iżvilupp 
jirrifletti r-rwol strateġiku tat-TEN-T fl-integrazzjoni tal-infrastruttura tal-Unjoni sabiex 
tinkiseb mobbiltà rapida u bla xkiel madwar il-kontinent, u b'hekk jiġi żviluppat aktar is-
suq intern;

12. Jilqa' l-bidu ta' proġetti ġodda li jiffukaw fuq il-mobbiltà urbana, il-loġistika u l-
infrastruttura effiċjenti, inkluż il-port tal-futur, b'valur ta' madwar EUR 105 miljun mis-
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sejħa tal-2017 tal-programm Orizzont 2020; jilqa' l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma 
fuq 3 snin dwar it-Trasport ta' Orizzont 2020 għall-2018-2020; itenni r-
rakkomandazzjoni tal-Qorti li jiġi stabbilit pjan ta' żvilupp tal-portijiet madwar l-UE 
kollha għall-portijiet ewlenin u li jiġi rivedut l-għadd ta' portijiet ewlenin;

13. Itenni t-talba tiegħu biex tiżdied linja baġitarja fil-baġits futuri tal-Unjoni li tkun dedikata 
għat-turiżmu sabiex jiġu appoġġati azzjonijiet għall-iżvilupp ta' settur tat-turiżmu 
sostenibbli;

14. Jipproponi li, fir-rigward tas-setturi li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu, il-Parlament jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2018.


