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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jindika li netwerk tat-trasport sostenibbli u li jibża’ għall-ambjent hi s-sistema nervuża tal-
ekonomija Ewropea li għandha tingħata l-inċentivi neċessarji biex fejn hu possibbli taqleb 
għall-propulsjoni li ma tiġix mill-karburanti fossili; 

2. Hu konxju li l-emissjonijiet tas-CO2, kif ukoll l-emissjonijiet ta’ CO, NOx, VOC u SO4, 
għandhom influwenza qawwija fuq il-kwalità tal-arja, l-ewwel u qabel kollox fiż-żoni 
urbani, u għaldaqstant fuq is-saħħa tal-bniedem f’dawk li għandhom x’jaqsmu l-mard tal-
pulmun u forom differenti ta’ kanċer;

3. Iqis li, minħabba li t-trasport jiddependi fuq iż-żejt, l-enerġiji alternattivi u rinnovabbli 
x’aktarx isiru iktar importanti ladarba tinbena l-infrastruttura xierqa; jinnota, madankollu, 
li llum il-ġurnata diġà nistgħu niffrankaw l-enerġija u l-karburant bis-sewqan ekoloġiku u 
li tekniki għall-iffrankar tal-karburant għandhom jiġu wkoll żviluppati u promossi f’modi 
oħra – pereżempju għall-inżul kontinwu tal-inġenji tal-ajru;

4. Jieħu nota tal-fatt li fil-passat reċenti t-titjib fl-emissjonijiet minn mezzi ta’ trasport li 
jużaw il-karburant fossili dejjem kien kontrobilanċjat minn domanda ogħla li wasslet għal 
konġestjoni u tniġġis tal-arja li xorta jaqbżu l-limiti legali; għaldaqstant jinsisti fuq bidla 
għal teknoloġija differenti jew l-aħjar teknoloġija possibbli tal-karburanti fossili u 
għalhekk jappoġġa r-riċerka mwettqa mingħajr jew b’appoġġ finanzjarju tal-UE li timmira 
biex titħaffef l-introduzzjoni ta’ innovazzjonijiet ekoloġiċi u teknoloġiji ġodda fit-trasport;

5. Jinsisti li, fejn dawn l-inċentivi ma jaħdmux fuq bażi kummerċjali, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandu jkollhom il-kuraġġ jintervjenu;

6. Jieħu nota tal-fatt li bosta reġjuni fl-UE li l-bżonnijiet tat-trasport tagħhom ma ntlaħqux 
għad iridu ‘jlaħħqu’ u xorta se jintwera tkabbir kbir fit-trasport ladarba l-infrastruttura 
titlesta u l-ekonomija terġa’ taqbad; għal din ir-raġuni jqis li hu wkoll importanti li l-
azzjonijiet futuri jiġu mmirati għat-tneħħija tad-differenzi fl-iżvilupp tal-infrastruttura 
bejn bosta reġjuni/pajjiżi Ewropej;

7. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tappoġġa, tippromwovi u tipprovdi appoġġ 
finanzjarju għan-network ‘rolling highway’ mal-Ewropa kollha;

8. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha tkompli tappoġġa u, jekk xieraq, tniedi kampanji 
flimkien mal-Istati Membri biex tinħoloq sensibilizzazzjoni dwar trasport alternattiv li 
jibża’ għall-ambjent, speċjalment f’żoni urbani sensittivi fejn il-kwalità tal-arja u l-istorbju 
huma ta’ theddida għas-saħħa tal-bniedem;

9. Iqis li l-Ajru Uniku Ewropew u s-SESAR għandhom juru kif il-konsum tal-karburant 
jista’ jitnaqqas b’madwar 10% flimkien mat-tnedija ta’ inġenju tal-ajru ġdid, effiċjenti fl-
użu tal-karburant u relattivament silenzjuż;
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10. Hu konxju li bidla kbira għal teknoloġija ġdida fis-settur tat-trasport għandha bżonn iż-
żmien, u li azzjonijiet fi ħdan dan il-proċess għandhom iqisu l-bosta sitwazzjonijiet tal-
Istati Membri individwali, iżda fl-istess ħin jinkuraġġixxi l-innovazzjoni ekoloġika u l-użu 
razzjonali tal-karburant fossili, li bħalissa għadu l-eħfef mod biex jitrażżnu l-emissjonijiet 
tat-trasport;

11. Jinsisti fuq l-implimentazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni soċjali fil-modi kollha tat-trasport 
li tinkludi r-regolamenti dwar il-ħin tax-xogħol, għall-benefiċċju tas-saħħa u s-sigurtà tal-
ħaddiema fis-settur tat-trasport. 


