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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. Jagħmel osservazzjoni li t-trasport jirrappreżenta kważi terz tad-domanda finali għall-
enerġija fl-Unjoni Ewropea u huwa t-tieni l-aktar settur li qed ikabbar malajr id-domanda 
għall-enerġija fl-Unjoni Ewropea; huwa tal-fehma, għaldaqstant, li huwa essenzjali li 
jittieħdu miżuri speċifiċi għal użu aktar effiċjenti ta' l-enerġija f'kull wieħed mis-setturi 
tat-trasport sabiex isir użu sostenibbli ta' l-enerġija fil-qasam tat-trasport; ifakkar li, 
kemm-il darba ma ssirx pressjoni biex isiru bidliet kbar, l-attività  tat-trasport tal-
passiġġieri se tibqa' tiżdied bil-modi kollha, iżda partikularment fit-trasport bl-art u fl-
avjazzjoni; 

2. Jenfasizza d-dipendenza qawwija tal-qasam tat-trasport fuq il-fjuwils li ġejjin miż-żejt, 
prinċipalment il-petrol, id-diżil u l-pitrolju, li flimkien jirrappreżentaw 98% tad-domanda 
finali għall-enerġija fil-qasam tat-trasport; jagħmel osservazzjoni li dawn il-fjuwils huma 
impurtati b'mod qawwi minn pajjiżi terzi, li joħloq mistoqsijiet dwar is-sigurtà tal-
provvista u dwar is-sostenibilità; jagħmel osservazzjoni li effiċjenza ikbar fl-użu ta' l-
enerġija, li hija rrikonoxxuta bħala xi ħaġa fundamentali fil-Green Paper tal-
Kummissjoni, għandha tinkiseb l-ewwel u qabel kollox fil-qasam tat-trasport, fejn 80% 
tal-konsum imur għat-trasport bl-art, li għandu jieħu prijorità assoluta;

3. Huwa tal-fehma li l-persentaġġ ta' addittivi fid-diżil u fil-petrol se jkollu jiżdied u jekk 
ikun meħtieġ isiru obbligatorji, jekk jibdew jintużaw il-bijofjuwils ta' l-ewwel 
ġenerazzjoni;

4. Huwa tal-fehma, għaldaqstant, li t-trasport għandu sehem ewlieni x'jagħti fil-kisba ta' 
provvista u użu ta' enerġija fl-Unjoni Ewropea li jkunu sostenibbli, kompetittivi u sikuri, 
meta wieħed iqis il-possibilità li għal żmien qasir ikun hemm tnaqqis speċifiku u li jista' 
jitkejjel fil-konsum u l-possibilità ta' titjib infrastrutturali effettiv u sostenibbli fuq 
perjodu medju ta' żmien; jagħmel osservazzjoni li l-iżvilupp integrat ta' l-istrateġija dwar 
l-enerġija u l-politika dwar it-trasport huwa meħtieġ sabiex tinkiseb il-kompetittività 
industrijali fil-livell Ewropew; 

5. Jilqa' bi pjaċir l-inizjattivi leġiżlattivi u oħrajn meħuda mill-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni, li 
tejbu l-intensità ta' l-enerġija (domanda primarja għall-enerġija għal kull unità tal-PGD) 
fil-qasam tat-trasport; għalhekk jagħmel sejħa biex jittieħdu miżuri sabiex tiġi promossa 
pjattaforma Ewropea għat-tnaqqis ta' l-enerġija u għal konsum alternattiv għall-qasam tat-
trasport b'mod partikulari, li jkun applikabbli mhux biss għat-trasport ta' l-art imma wkoll 
għal dak ta' l-ajru u tal-baħar; 

6. Ifakkar li dawn l-inizjattivi jinkludu miżuri għat-titjib tar-riżultati ambjentali tas-sistemi 
tat-trasport tal-merkanzija (Marco Polo II); li jintalab ħlas mill-vetturi li jġorru prodotti 
tqal għall-użu ta' ċerti infrastrutturi; l-inkoraġġiment ta' tbaħħir fuq distanzi qosra; miżuri 
biex jiġi ffaċilitat it-trasport fuq il-kanali interni (Naiades); l-inizjattiva CARS 21 sabiex 
jitgħaġġel l-iżvilupp ta' vetturi li jużaw il-fjuwil b'aktar effiċjenza; ir-ristrutturazzjoni tas-
sistemi tat-tassazzjoni tal-vetturi sabiex jiġi inkuraġġit l-użu ta' vetturi li jużaw il-fjuwil 
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b'effiċjenza; passi biex jitħaffu l-introduzzjoni u l-użu tal-bijofjuwils fil-qasam tat-
trasport; l-iżvilupp ta' "Sema Waħdieni" u tas-sistema SESAR, li se jnaqqsu l-konsum tal-
pitrolju għall-avjazzjoni, inkluża l-avjazzjoni fl-Iskema Ewropea għall-Kummerċ ta' l-
Emissjonijiet; u l-proġett Galileo, li se joħloq l-aħjar ġestjoni possibbli tat-traffiku;

7. Jinsisti li jeħtieġ li jseħħ aktar progress permezz ta' l-iżvilupp ta' netwerk Transewropew 
koerenti dwar it-Trasport, l-aktar rigward it-trasport bil-ferrovija u dak fuq il-kanali 
interni u t-tbaħħir fuq distanzi qosra, li jinstab il-bilanċ it-tajjeb għall-iżvilupp futur ta' 
modi ta' trasport u l-inkuraġġiment tar-riċerka u ta' l-innovazzjoni teknoloġika sabiex 
titjieb l-effiċjenza ta' l-użu tal-fjuwil, titnaqqas id-dipendenza fuq id-derivattivi taż-żejt u 
titnaqqas il-ħela billi jiġu affrontati l-konġestjoni u s-sitwazzjoni ta' meta l-inġenji ta' l-
ajru jitħallew "jistennew" billi ssir aktar riċerka dwar vetturi li jużaw l-enerġija 
b'effiċjenza u dwar vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi; u miżuri biex jiġi inkuraġġit l-
użu ta' trasport pubbliku u privat li juża l-enerġija b'effiċjenza u li jirrispetta 'l-ambjent, 
speċjalment fi nħawi urbani;

8. Huwa tal-fehma li effiċjenza ikbar fl-avjazzjoni u inqas ħin fl-ajru, l-iżvilupp u l-użu ta' 
vetturi ibridi, li jużaw il-fjuwil b'effiċjenza, li jisfruttaw l-opportunitajiet li joffru t-
teknoloġija tal-batteriji tal-fjuwil u l-bijofjuwils, pereżempju, u aktar żvilupp tal-qasam 
tal-ġarr tal-merkanzija bil-ferrovija, flimkien ma' fatturi mtejba rigward il-piż għall-ġarr 
tal-merkanzija b'mod ġenerali, jgħinu biex ikun hawn konsum limitat u effiċjenti ta' 
enerġija;

9. Jinsisti dwar il-ħtieġa li jsiru kampanji għall-edukazzjoni u l-bidla fl-imġiba favur il-
mobilità aktar sostenibbli taċ-ċittadin Ewropew.
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