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Emenda 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
biex tiddelinea strateġija għall-politika 
ġejjiena tat-trasport sostenibbli fl-UE; 
jenfasizza l-importanza tar-relazzjoni bejn 
il-politika ta’ koeżjoni u tat-trasport biex 
jintlaħaq l-għan aktar wiesa' tal-iżvilupp 
reġjonali sostenibbli;

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal 
strateġija għall-implimentazzjoni ta' 
politika tat-trasport sostenibbli fl-UE
bbażata fuq ir-relazzjoni bejn il-politika ta’ 
koeżjoni u tat-trasport biex jintlaħaq l-għan 
aktar wiesa' tal-iżvilupp reġjonali 
sostenibbli; iqis li l-politiki tat-trasport 
għandhom jagħtu attenzjoni partikulari 
għall-finalizzazzjoni fil-pront ta' proġetti 
ta' prijorità, l-integrazzjoni tagħhom fin-
networks eżistenti u l-interkonnessjoni 
tar-rabtiet infrastrutturali fejn dan ma 
sarx;

Or. ro

Emenda 2
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
biex tiddelinea strateġija għall-politika 
ġejjiena tat-trasport sostenibbli fl-UE; 
jenfasizza l-importanza tar-relazzjoni bejn 
il-politika ta’ koeżjoni u tat-trasport biex 
jintlaħaq l-għan aktar wiesa' tal-iżvilupp 
reġjonali sostenibbli;

1. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
biex tiddelinea strateġija għall-politika 
ġejjiena tat-trasport sostenibbli fl-UE;
jaqbel li s-sistema Ewropea tat-trasport 
ftit li xejn hi sostenibbli f'ħafna rispetti, 
pereżempju rigward il-kontribuzzjoni 
għall-bidla fil-klima, il-konsum ta' riżorsi 
ta' enerġija li ma jiġġeddux, l-
emissjonijiet ta' partiċelli fini, l-imwiet fit-
toroq u l-ħsara għall-bijodiversità u l-
pajsaġġi; jenfasizza l-importanza tar-
relazzjoni bejn il-politika ta’ koeżjoni u tat-
trasport biex jintlaħaq l-għan aktar wiesa' 
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tal-iżvilupp reġjonali sostenibbli;

Or. fr

Emenda 3
Jan Olbrycht

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
biex tiddelinea strateġija għall-politika 
ġejjiena tat-trasport sostenibbli fl-UE; 
jenfasizza l-importanza tar-relazzjoni bejn 
il-politika ta’ koeżjoni u tat-trasport biex 
jintlaħaq l-għan aktar wiesa' tal-iżvilupp 
reġjonali sostenibbli;

1. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
biex tiddelinea strateġija għall-politika 
ġejjiena tat-trasport sostenibbli fl-UE; 
jenfasizza l-importanza tar-relazzjoni bejn 
il-politika ta’ koeżjoni u tat-trasport biex 
jintlaħaq l-għan aktar wiesa' tal-iżvilupp 
reġjonali sostenibbli madwar l-UE;

Or. pl

Emenda 4
Iosif Matula

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
biex tiddelinea strateġija għall-politika 
ġejjiena tat-trasport sostenibbli fl-UE; 
jenfasizza l-importanza tar-relazzjoni bejn 
il-politika ta’ koeżjoni u tat-trasport biex 
jintlaħaq l-għan aktar wiesa' tal-iżvilupp 
reġjonali sostenibbli;

1. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
biex tiddelinea strateġija għall-politika 
ġejjiena tat-trasport sostenibbli fl-UE; 
jenfasizza l-importanza tar-relazzjoni bejn 
il-politika ta’ koeżjoni u tat-trasport biex 
jintlaħaq l-għan aktar wiesa' tal-iżvilupp 
reġjonali u l-koeżjoni territorjali 
sostenibbli; 

Or. ro
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Emenda 5
Franz Obermayr

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li approċċ integrat għall-ippjanar 
tal-infrastruttura, l-iffinanzjar u l-iżvilupp 
tal-proġett jista’ jkollu rwol ċentrali fl-
iżvilupp ta' settur tat-trasport kompetittiv u 
sostenibbli; jenfasizza li l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali ta' spiss ma jistgħux 
jilqgħu l-isfidi tat-trasport mingħajr 
kooperazzjoni, għaldaqstant jitlob sabiex l-
awtoritajiet lokali, reġjonali u l-partijiet 
involuti jinvolvu rwieħhom b'mod attiv fl-
iżvilupp tal-politika u l-proċess tal-
implimentazzjoni;

2. Jinnota li approċċ integrat għall-ippjanar 
tal-infrastruttura, l-iffinanzjar u l-iżvilupp 
tal-proġett jista’ jkollu rwol ċentrali fl-
iżvilupp ta' settur tat-trasport kompetittiv u 
sostenibbli; jenfasizza li l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali diġà għandhom jieħdu 
r-responsabbiltà fi rwol preventiv billi 
jiżguraw fl-istadju tal-ippjanar (żoni 
residenzjali/xogħol/faċilitajiet ta' 
divertiment) li jinħolqu strutturi bis-sens 
li se jimminimizzaw, jew għall-inqas 
inaqqsu, il-volum tat-traffiku 
(speċjalment il-karozzi) mill-bidu nett;
jenfasizza li l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
ta' spiss ma jistgħux jilqgħu l-isfidi tat-
trasport mingħajr kooperazzjoni, 
għaldaqstant jitlob sabiex l-awtoritajiet 
lokali, reġjonali u l-partijiet involuti 
jinvolvu rwieħhom b'mod attiv fl-iżvilupp 
tal-politika u l-proċess tal-
implimentazzjoni;

Or. de

Emenda 6
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li approċċ integrat għall-ippjanar 
tal-infrastruttura, l-iffinanzjar u l-iżvilupp 
tal-proġett jista’ jkollu rwol ċentrali fl-
iżvilupp ta' settur tat-trasport kompetittiv u
sostenibbli; jenfasizza li l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali ta' spiss ma jistgħux 

2. Jinnota li approċċ integrat għall-ippjanar 
tal-infrastruttura, l-iffinanzjar u l-iżvilupp 
tal-proġett jista’ jkollu rwol ċentrali fl-
iżvilupp ta' settur tat-trasport sostenibbli;
jirrikonoxxi l-ħtieġa għal organizzazzjoni 
spazjali tal-funzjonijiet li tqis iktar l-
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jilqgħu l-isfidi tat-trasport mingħajr 
kooperazzjoni, għaldaqstant jitlob sabiex l-
awtoritajiet lokali, reġjonali u l-partijiet 
involuti jinvolvu rwieħhom b'mod attiv fl-
iżvilupp tal-politika u l-proċess tal-
implimentazzjoni;

infrastruttura eżistenti tat-trasport, u 
huwa tal-fehma li għandha tingħata 
prijorità lit-tisħiħ ta' politiki għall-ġlieda 
kontra l-firxa urbana u d-dipendenza 
mill-vetturi bil-mutur; jenfasizza li l-
awtoritajiet lokali u reġjonali ta' spiss ma 
jistgħux jilqgħu l-isfidi tat-trasport 
mingħajr kooperazzjoni, għaldaqstant jitlob 
sabiex l-awtoritajiet lokali, reġjonali u l-
partijiet involuti jinvolvu rwieħhom b'mod 
attiv fl-iżvilupp tal-politika u l-proċess tal-
implimentazzjoni;

Or. fr

Emenda 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li approċċ integrat għall-
ippjanar tal-infrastruttura, l-iffinanzjar u l-
iżvilupp tal-proġett jista’ jkollu rwol 
ċentrali fl-iżvilupp ta' settur tat-trasport 
kompetittiv u sostenibbli; jenfasizza li l-
awtoritajiet lokali u reġjonali ta' spiss ma 
jistgħux jilqgħu l-isfidi tat-trasport 
mingħajr kooperazzjoni, għaldaqstant 
jitlob sabiex l-awtoritajiet lokali, reġjonali 
u l-partijiet involuti jinvolvu rwieħhom
b'mod attiv fl-iżvilupp tal-politika u l-
proċess tal-implimentazzjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex tadotta
approċċ integrat għall-ippjanar tal-
infrastruttura, l-iffinanzjar u l-iżvilupp tal-
proġett bħala l-element prinċipali fl-
iżvilupp ta' settur tat-trasport kompetittiv u 
sostenibbli; jenfasizza li l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali ta' spiss ma jistgħux 
jiffaċjaw l-isfidi tat-trasport mingħajr 
kooperazzjoni, u li l-involviment b'mod 
attiv tal-awtoritajiet u l-partijiet involuti 
fl-iżvilupp tal-politika u l-proċess tal-
implimentazzjoni għalhekk huwa 
neċessarju;

Or. ro

Emenda 8
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li approċċ integrat għall-ippjanar 
tal-infrastruttura, l-iffinanzjar u l-iżvilupp 
tal-proġett jista’ jkollu rwol ċentrali fl-
iżvilupp ta' settur tat-trasport kompetittiv u 
sostenibbli; jenfasizza li l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali ta' spiss ma jistgħux 
jilqgħu l-isfidi tat-trasport mingħajr 
kooperazzjoni, għaldaqstant jitlob sabiex 
l-awtoritajiet lokali, reġjonali u l-partijiet 
involuti jinvolvu rwieħhom b'mod attiv fl-
iżvilupp tal-politika u l-proċess tal-
implimentazzjoni;

2. Jinnota li approċċ integrat u koordinat 
għall-ippjanar tal-infrastruttura, l-
iffinanzjar u l-iżvilupp tal-proġett għandu
rwol ċentrali fl-iżvilupp ta' settur tat-
trasport kompetittiv u sostenibbli; 
jenfasizza li l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
ta' spiss ma jistgħux jilqgħu l-isfidi tat-
trasport mingħajr kooperazzjoni, u 
għalhekk jitlob lill-Istati Membri biex 
jikkoperaw b'mod attiv mal-partijiet 
involuti fl-iżvilupp tal-politika u l-proċess 
tal-implimentazzjoni; 

Or. cs

Emenda 9
Iosif Matula

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza r-rwol li l-politika ta' koeżjoni 
jista' jkollha fl-iżvilupp tal-infrastruttura 
tat-trasport billi jiġi żgurat li l-prijorità tiġi 
mogħtija lin-netwerks u mhux 
sempliċiment lill-proġetti individwali; 
jirrakkomanda li l-proġetti tat-trasport 
ikkofinanzjati mill-Fondi Strutturali u l-
Fond ta' Koeżjoni jiġu orjentati biex 
jimmiraw lejn l-għan ta' żvilupp ibbilanċjat 
u biex tinkiseb koeżjoni territorjali akbar, u 
jitlob għall-koordinazzjoni aħjar bejn il-
Fondi tal-Komunità u l-fondi nazzjonali;

3. Jenfasizza r-rwol li l-politika ta' koeżjoni 
jista' jkollha fl-iżvilupp tal-infrastruttura 
tat-trasport billi jiġi żgurat li l-prijorità tiġi 
mogħtija lin-netwerks u mhux 
sempliċiment lill-proġetti individwali; iqis 
li l-użu ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta'
infrastrutturi tat-trasport f'termini ta' 
sikurezza, sostenibilità u effiċjenza; 
jirrakkomanda li l-proġetti tat-trasport 
ikkofinanzjati mill-Fondi Strutturali u l-
Fond ta' Koeżjoni jiġu orjentati biex 
jimmiraw lejn l-għan ta' żvilupp ibbilanċjat 
u biex tinkiseb koeżjoni territorjali akbar, u 
jitlob għall-koordinazzjoni aħjar bejn il-
Fondi tal-Komunità u l-fondi nazzjonali;

Or. ro
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Emenda 10
Seán Kelly

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza r-rwol li l-politika ta' koeżjoni 
jista' jkollha fl-iżvilupp tal-infrastruttura 
tat-trasport billi jiġi żgurat li l-prijorità tiġi 
mogħtija lin-netwerks u mhux 
sempliċiment lill-proġetti individwali; 
jirrakkomanda li l-proġetti tat-trasport 
ikkofinanzjati mill-Fondi Strutturali u l-
Fond ta' Koeżjoni jiġu orjentati biex 
jimmiraw lejn l-għan ta' żvilupp ibbilanċjat 
u biex tinkiseb koeżjoni territorjali akbar, u 
jitlob għall-koordinazzjoni aħjar bejn il-
Fondi tal-Komunità u l-fondi nazzjonali;

3. Jenfasizza r-rwol li l-politika ta' koeżjoni 
jista' jkollha fl-iżvilupp tal-infrastruttura 
tat-trasport billi jiġi żgurat li l-prijorità tiġi 
mogħtija lin-netwerks u mhux 
sempliċiment lill-proġetti individwali; 
huwa tal-fehma li n-netwerks għandhom 
ikunu bbażati fuq analiżi soċjo-
ekonomika li tqis id-domanda u l-fluss 
tat-traffiku kif ukoll aspetti soċjali u 
territorjali; jirrakkomanda li l-proġetti tat-
trasport ikkofinanzjati mill-Fondi 
Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni jiġu 
orjentati biex jimmiraw lejn l-għan ta' 
żvilupp ibbilanċjat u biex tinkiseb koeżjoni 
territorjali akbar, u jitlob għall-
koordinazzjoni aħjar bejn il-Fondi tal-
Komunità u l-fondi nazzjonali;

Or. en

Emenda 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza r-rwol li l-politika ta' koeżjoni 
jista' jkollha fl-iżvilupp tal-infrastruttura 
tat-trasport billi jiġi żgurat li l-prijorità tiġi 
mogħtija lin-netwerks u mhux 
sempliċiment lill-proġetti individwali; 
jirrakkomanda li l-proġetti tat-trasport 
ikkofinanzjati mill-Fondi Strutturali u l-
Fond ta' Koeżjoni jiġu orjentati biex 
jimmiraw lejn l-għan ta' żvilupp ibbilanċjat 
u biex tinkiseb koeżjoni territorjali akbar, u 

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex tqis ir-rwol 
li l-politika ta' koeżjoni għandha fl-
iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport billi 
tagħti prijorità lin-netwerks u mhux 
sempliċiment lill-proġetti individwali; 
jitlob li l-proġetti tat-trasport ikkofinanzjati 
mill-Fondi Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni 
jiġu orjentati biex jimmiraw lejn l-għan ta' 
żvilupp ibbilanċjat u biex tinkiseb koeżjoni 
territorjali akbar, u jitlob għall-
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jitlob għall-koordinazzjoni aħjar bejn il-
Fondi tal-Komunità u l-fondi nazzjonali;

koordinazzjoni aħjar bejn il-Fondi tal-
Komunità u l-fondi nazzjonali;

Or. ro

Emenda 12
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza r-rwol li l-politika ta' koeżjoni 
jista' jkollha fl-iżvilupp tal-infrastruttura 
tat-trasport billi jiġi żgurat li l-prijorità tiġi 
mogħtija lin-netwerks u mhux 
sempliċiment lill-proġetti individwali; 
jirrakkomanda li l-proġetti tat-trasport 
ikkofinanzjati mill-Fondi Strutturali u l-
Fond ta' Koeżjoni jiġu orjentati biex 
jimmiraw lejn l-għan ta' żvilupp ibbilanċjat
u biex tinkiseb koeżjoni territorjali akbar, u 
jitlob għall-koordinazzjoni aħjar bejn il-
Fondi tal-Komunità u l-fondi nazzjonali;

3. Jenfasizza r-rwol li l-politika ta' koeżjoni 
jista' jkollha fl-iżvilupp tal-infrastruttura 
tat-trasport billi jiġi żgurat li l-prijorità tiġi 
mogħtija lin-netwerks prinċipali u mhux 
sempliċiment lill-proġetti individwali; 
jirrakkomanda li l-proġetti tat-trasport 
ikkofinanzjati mill-Fondi Strutturali u l-
Fond ta' Koeżjoni jiġu orjentati biex 
jimmiraw lejn l-għan prijoritarju ta' 
żvilupp sostenibbli u biex tinkiseb koeżjoni 
territorjali akbar, u jitlob għall-
koordinazzjoni aħjar bejn il-Fondi tal-
Komunità u l-fondi nazzjonali;

Or. fr

Emenda 13
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jitlob għall-iktar proporzjon għoli 
possibbli tal-fondi tal-UE maħsub għas-
settur tat-trasport biex jiġu indirizzat lejn 
l-infrastruttura eżistenti, il-pjattaformi 
intermodali, il-portijiet u l-ferroviji;

Or. fr
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Emenda 14
Salvatore Caronna

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Huwa favur l-iżvilupp u t-tisħiħ ta' 
sistemi lokali tat-trasport pubbliku mhux 
biss permezz tal-użu aktar effettiv tal-
infrastrutturi eżistenti iżda wkoll permezz 
ta' inizjattivi ta' ġestjoni tad-domanda 
(pereżempju korsiji preferenzjali, sistemi  
tat-tariffi ecopass u żoni bi traffiku 
ristrett). Iqis li huwa essenzjali f'dan ir-
rigward li jsir investiment fl-innovazzjoni 
teknoloġika u f'soluzzjonijiet innovattivi 
għall-promozzjoni ta' sistemi ta' trasport 
b'livell baxx ta' emissjonijiet;

Or. it

Emenda 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 
kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali fl-indirizzar ta' sfidi li 
jiffaċċja s-settur tat-trasport; għaldaqstant 
jitlob sabiex il-konsiderazzjonijiet 
transkonfinali jitqiesu fil-politika ġejjiena 
tat-trasport;

4. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 
kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali fl-indirizzar ta' sfidi li 
jiffaċċja s-settur tat-trasport; jitlob għall-
inklużjoni ta' konsiderazzjonijiet 
transkonfinali fil-politika ġejjiena tat-
trasport;

Or. ro
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Emenda 16
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 
kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali fl-indirizzar ta' sfidi li 
jiffaċċja s-settur tat-trasport; għaldaqstant 
jitlob sabiex il-konsiderazzjonijiet 
transkonfinali jitqiesu fil-politika ġejjiena 
tat-trasport;

4. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 
kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali fl-indirizzar ta' sfidi li 
jiffaċċja s-settur tat-trasport; għaldaqstant 
jitlob sabiex il-konsiderazzjonijiet 
transkonfinali jitqiesu fil-politika ġejjiena 
tat-trasport; jistieden ukoll lill-
Kummissjoni biex tuża bis-sħiħ u b'mod 
konsistenti l-Koordinaturi Ewropej b'mod 
partikolari għall-ippjanar u l-kostruzzjoni 
ta' sezzjonijiet transkonfinali ta' proġetti 
prijoritarji fin-netwerk TEN-T, fuq il-bażi 
li se jkun hemm dħul multiplu mill-
investiment involut fl-attività tagħhom fil-
forma ta' tfaddil li jirriżulta mit-tlestija 
iktar effiċjenti u rapida tal-proġetti;

Or. cs

Emenda 17
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 
kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali fl-indirizzar ta' sfidi li 
jiffaċċja s-settur tat-trasport; għaldaqstant 
jitlob sabiex il-konsiderazzjonijiet 
transkonfinali jitqiesu fil-politika ġejjiena 
tat-trasport;

4. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 
kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali fl-indirizzar ta' sfidi li 
jiffaċċja s-settur tat-trasport; għaldaqstant 
jitlob sabiex il-konsiderazzjonijiet 
transkonfinali jitqiesu fil-politika ġejjiena 
tat-trasport; jirrakkomanda l-iżvilupp tal-
assijiet prijoritarji tat-TEN-T, pereżampju 
l-assi 18 (ir-Rhine/Meuse – il-Main – id-
Danubju), sabiex jitħaffef l-iżvilupp tal-
infrastrutturi tat-trasport reġjonali fix-
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Xlokk tal-Ewropa f'konformità mal-
objettivi u l-miżuri tal-Istrateġija tal-UE 
għar-Reġjun tad-Danubju; 

Or. ro

Emenda 18
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 
kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali fl-indirizzar ta' sfidi li 
jiffaċċja s-settur tat-trasport; għaldaqstant 
jitlob sabiex il-konsiderazzjonijiet 
transkonfinali jitqiesu fil-politika ġejjiena 
tat-trasport;

4. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 
kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali fl-indirizzar ta' sfidi li 
jiffaċċja s-settur tat-trasport; għaldaqstant 
jitlob sabiex il-konsiderazzjonijiet 
transkonfinali jitqiesu fil-politika ġejjiena 
tat-trasport; jenfasizza l-ħtieġa li jinstab 
mod aktar sempliċi, aktar trasparenti u 
aktar effettiv kif jintużaw il-fondi 
INTERREG b'appoġġ għall-koperazzjoni 
interreġjonali;

Or. fr

Emenda 19
Iosif Matula

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 
kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali fl-indirizzar ta' sfidi li 
jiffaċċja s-settur tat-trasport; għaldaqstant 
jitlob sabiex il-konsiderazzjonijiet 
transkonfinali jitqiesu fil-politika ġejjiena 
tat-trasport;

4. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 
kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali fl-indirizzar ta' sfidi li 
jiffaċċja s-settur tat-trasport; għaldaqstant 
jitlob sabiex il-konsiderazzjonijiet 
transkonfinali jitqiesu fil-politika ġejjiena 
tat-trasport; jenfasizza fl-istess ħin l-
importanza kbira tat-trasport għall-
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iżvilupp tal-makroreġjuni;

Or. ro

Emenda 20
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li t-tendenza tal-urbanizzazzjoni 
fl-Ewropa qiegħda dejjem tiżdied; 
jenfasizza l-bżonn li jiġu żgurati servizzi 
tat-trasport aċċessibbli u ta' kwalità għolja 
liċ-ċittadini fiż-żoni urbani; jenfasizza r-
rwol tal-UE fit-trawwim ta' kooperazzjoni 
bejn iż-żoni urbani sabiex jippermettu l-
qsim u l-iskambju tal-aħjar prattiki sabiex 
is-sistemi tat-trasport ikunu aktar 
sostenibbli;

5. Jinnota li t-tendenza tal-urbanizzazzjoni 
fl-Ewropa qiegħda dejjem tiżdied; 
jenfasizza l-bżonn li jiġu żgurati servizzi 
tat-trasport aċċessibbli u ta' kwalità għolja 
liċ-ċittadini fiż-żoni urbani, bl-għan li tkun 
evitata l-firxa urbana u l-ħela ta' enerġija 
li tinvolvi; jenfasizza r-rwol tal-UE fit-
trawwim ta' kooperazzjoni bejn iż-żoni 
urbani sabiex jippermettu l-qsim u l-
iskambju tal-aħjar prattiki sabiex is-sistemi 
tat-trasport ikunu aktar sostenibbli;
jenfasizza li, fl-irħula b'aktar minn 
100 000 abitant, l-iżvilupp ta' pjan ta' 
mobilità urbana sostenibbli għandu jkun 
marbut ma' kwistjonijiet bħal proġetti ta' 
trasport kofinanzjati, il-miri tal-UE 
rigward il-gassijiet b'effett ta' serra u 
għall-konsum ta' idrokarburi u l-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE; 

Or. fr

Emenda 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li t-tendenza tal-urbanizzazzjoni 
fl-Ewropa qiegħda dejjem tiżdied;  

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinnota t-
tendenza dejjem tiżdied tal-urbanizzazzjoni 
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jenfasizza l-bżonn li jiġu żgurati servizzi 
tat-trasport aċċessibbli u ta' kwalità għolja 
liċ-ċittadini fiż-żoni urbani; jenfasizza r-
rwol tal-UE fit-trawwim ta' kooperazzjoni 
bejn iż-żoni urbani sabiex jippermettu l-
qsim u l-iskambju tal-aħjar prattiki sabiex 
is-sistemi tat-trasport ikunu aktar 
sostenibbli;

fl-Ewropa;  jenfasizza l-bżonn li jiġu 
żgurati servizzi tat-trasport aċċessibbli u ta' 
kwalità għolja liċ-ċittadini fiż-żoni urbani 
kollha bl-għan tal-iżvilupp ibbilanċjat fl-
Istati Membri kollha; jenfasizza r-rwol tal-
UE fit-trawwim ta' kooperazzjoni bejn iż-
żoni urbani sabiex jippermetti l-qsim u l-
iskambju tal-aħjar prattiki sabiex is-sistemi 
tat-trasport ikunu aktar sostenibbli u aktar 
omoġenji fit-territorju kollu tal-UE;

Or. ro

Emenda 22
Jan Olbrycht

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li t-tendenza tal-urbanizzazzjoni 
fl-Ewropa qiegħda dejjem tiżdied; 
jenfasizza l-bżonn li jiġu żgurati servizzi 
tat-trasport aċċessibbli u ta' kwalità għolja 
liċ-ċittadini fiż-żoni urbani; jenfasizza r-
rwol tal-UE fit-trawwim ta' kooperazzjoni 
bejn iż-żoni urbani sabiex jippermettu l-
qsim u l-iskambju tal-aħjar prattiki sabiex 
is-sistemi tat-trasport ikunu aktar 
sostenibbli;

5. Jinnota li t-tendenza tal-urbanizzazzjoni 
fl-Ewropa qiegħda dejjem tiżdied; 
jenfasizza l-bżonn li jiġu żgurati servizzi 
tat-trasport aċċessibbli u ta' kwalità għolja 
liċ-ċittadini fiż-żoni urbani; jenfasizza r-
rwol tal-UE fit-trawwim ta' kooperazzjoni 
bejn iż-żoni urbani sabiex jippermetti l-
qsim u l-iskambju tal-aħjar prattiki sabiex 
is-sistemi tat-trasport ikunu aktar 
sostenibbli; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-
importanza tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-
Mobilità Urbana adottat fit-30 ta' 
Settembru 2009, u jistenna li l-miżuri 
proposti fih ikunu introdotti malajr;

Or. pl

Emenda 23
Iosif Matula

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5



AM\803673MT.doc 15/25 PE438.466v01-00

MT

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li t-tendenza tal-urbanizzazzjoni 
fl-Ewropa qiegħda dejjem tiżdied;  
jenfasizza l-bżonn li jiġu żgurati servizzi 
tat-trasport aċċessibbli u ta' kwalità għolja 
liċ-ċittadini fiż-żoni urbani; jenfasizza r-
rwol tal-UE fit-trawwim ta' kooperazzjoni 
bejn iż-żoni urbani sabiex jippermettu l-
qsim u l-iskambju tal-aħjar prattiki sabiex 
is-sistemi tat-trasport ikunu aktar 
sostenibbli;

5. Jinnota li t-tendenza tal-urbanizzazzjoni 
fl-Ewropa qiegħda dejjem tiżdied;  
jenfasizza l-bżonn li jiġu żgurati servizzi 
tat-trasport aċċessibbli u ta' kwalità għolja 
liċ-ċittadini fiż-żoni urbani; jenfasizza r-
rwol tal-UE fit-trawwim ta' kooperazzjoni 
bejn iż-żoni urbani sabiex jippermetti l-
qsim u l-iskambju tal-aħjar prattiki sabiex 
is-sistemi tat-trasport ikunu aktar 
sostenibbli; iħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali 
biex jippromwovu l-forma l-aktar 
ekoloġika possibbli tat-trasport pubbliku; 

Or. ro

Emenda 24
Victor Boştinaru

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-ħtieġa għal riċerka 
adegwata fil-qasam tal-innovazzjoni tat-
trasport, bil-għan li, fost affarijiet oħra, 
jitnaqqas il-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tal-karbonju u jiżdied l-użu 
ta' enerġiji li jiġġeddu;

Or. en

Emenda 25
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-UE 
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impenjat ruħha li tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra tagħha 
b'talanqas 20% sal-2020, impenn li 
jeħtieġ investiment massiv f'alternattivi 
għat-trasport bit-triq u bl-ajru;

Or. fr

Emenda 26
Seán Kelly

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jirrikonoxxi ir-rwol ċentrali li t-
trasport effiċjenti tal-merkanzija bit-triq 
għandu fit-taħlita ta' mezzi ta' trasport 
sostenibbli; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri biex jiffaċilitaw it-tlestija tal-
liberalizzazzjoni tal-kabotaġġ, sabiex 
titnaqqas il-prevalenza ta' vjaġġi fil-vojt;
jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u 
lill-awtoritajiet tal-Istati Membri biex 
jiffaċilitaw it-tlestija tal-liberalizzazzjoni 
tal-kabotaġġ, sabiex titnaqqas il-
prevalenza ta' vjaġġi fil-vojt;

Or. en

Emenda 27
Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-importanza kbira tat-
trasport bit-triq u t-titjib tat-toroq għall-
konnettività u l-kompetittività tal-
intrapriżi reġjonali; jenfasizza b'mod 
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partikolari l-importanza tal-
konnessjonijiet bit-triq għall-iżvilupp 
ekonomiku tar-reġjuni periferiċi u dawk l-
iktar imbiegħda; jitlob 
interkonnessjonijiet imtejba u sostenibbli 
ta' netwerks tat-triq u ferrovjarji fil-forma 
ta' aktar punti ta' trasbord tal-merkanzija;

Or. de

Emenda 28
Salvatore Caronna

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-importanza ta' karburanti 
alternattivi (pereżempju, il-gass naturali, 
il-bijometanu) għall-għan tal-
istabbiliment ta' mobilità sostenibbli fuq 
skala wiesgħa; huwa favur l-iżvilupp tal-
infrastrutturi meħtieġa għall-forniment 
ta' karburanti bħal dawn u d-
distribuzzjoni armonizzata ta' punti ta'
riforniment f'termini ġeografiċi bil-ħsieb 
ukoll tal-iżvilupp tal-forniment 
industrijali;

Or. it

Emenda 29
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-ferroviji 
hija marbuta mal-isfida tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra mis-
settur tat-trasport b'mod ġenerali u mal-

6. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-ferroviji 
hija meħtieġa biex tiżdied l-effettività tat-
trasport ferrovjarju, biex titjieb il-
pożizzjoni kompetittiva tiegħu vis-à-vis t-
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promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali;
jinnota, madankollu, li l-liberalizzazzjoni 
ma għandhiex ikollha l-konsegwenzi 
mhux intenzjonati li t-trasport bil-ferroviji 
jsir anqas kompetittiv vis-à-vis it-trasport 
bil-baħar u li għandha tingħata l-
konsiderazzjoni dovuta sabiex jiġi żgurat 
li r-reġjuni periferiċi ma jitilfux il-
konnettività permezz tal-ferroviji;

trasport bit-triq u biex jiżdied is-sehem 
tiegħu ta' trasport ta' merkanzija u ta' 
trasport pubbliku tal-passiġġieri, skont l-
għan tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gass 
b'effett ta' serra mis-settur tat-trasport 
b'mod ġenerali; jinnota, barra minn hekk, 
li l-liberalizzazzjoni hija meħtieġa wkoll 
sabiex tiżdied l-effettività fl-infiq għat-
trasport ferrovjarju u l-miżura ta' kemm 
ikun għall-but tal-klijenti, li ħafna drabi 
huma l-awtoritajiet pubbliċi reġjonali;

Or. cs

Emenda 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-ferroviji 
hija marbuta mal-isfida tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra mis-
settur tat-trasport b'mod ġenerali u mal-
promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali; jinnota, 
madankollu, li l-liberalizzazzjoni ma 
għandhiex ikollha l-konsegwenzi mhux 
intenzjonati li t-trasport bil-ferroviji jsir 
anqas kompetittiv vis-à-vis it-trasport bil-
baħar u li għandha tingħata l-
konsiderazzjoni dovuta sabiex jiġi żgurat li 
r-reġjuni periferiċi ma jitilfux il-
konnettività permezz tal-ferroviji;

6. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-ferroviji 
hija marbuta mal-isfida tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra mis-
settur tat-trasport b'mod ġenerali u mal-
promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali; jinnota 
li l-liberalizzazzjoni m'għandhiex 
tinfluwenza l-kompetittività tat-trasport 
ferrovjarju vis-à-vis it-trasport fit-triq u li 
huwa meħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikulari sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni 
periferiċi ma jitilfux il-konnettività 
permezz tal-ferroviji;

Or. ro

Emenda 31
Seán Kelly

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-ferroviji 
hija marbuta mal-isfida tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra mis-
settur tat-trasport b'mod ġenerali u mal-
promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali; jinnota, 
madankollu, li l-liberalizzazzjoni ma 
għandhiex ikollha l-konsegwenzi mhux 
intenzjonati li t-trasport bil-ferroviji jsir 
anqas kompetittiv vis-à-vis it-trasport bil-
baħar u li għandha tingħata l-
konsiderazzjoni dovuta sabiex jiġi żgurat li 
r-reġjuni periferiċi ma jitilfux il-
konnettività permezz tal-ferroviji;

6. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-ferroviji 
hija marbuta mal-isfida tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra mis-
settur tat-trasport b'mod ġenerali u mal-
promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali; jinnota, 
madankollu, li l-liberalizzazzjoni ma 
għandhiex ikollha l-konsegwenzi mhux 
intenzjonati li t-trasport bil-ferroviji jsir 
anqas kompetittiv vis-à-vis it-trasport bit-
triq u li għandha tingħata l-konsiderazzjoni 
dovuta sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni 
periferiċi jtejbu l-konnettività permezz tal-
ferroviji;

Or. en

Emenda 32
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-ferroviji 
hija marbuta mal-isfida tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra mis-
settur tat-trasport b'mod ġenerali u mal-
promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali; jinnota, 
madankollu, li l-liberalizzazzjoni ma 
għandhiex ikollha l-konsegwenzi mhux 
intenzjonati li t-trasport bil-ferroviji jsir 
anqas kompetittiv vis-à-vis it-trasport bil-
baħar u li għandha tingħata l-
konsiderazzjoni dovuta sabiex jiġi żgurat li 
r-reġjuni periferiċi ma jitilfux il-
konnettività permezz tal-ferroviji;

6. Jinnota li għalkemm il-liberalizzazzjoni 
tal-ferroviji hija marbuta mal-isfida tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' 
serra mis-settur tat-trasport b'mod ġenerali 
u mal-promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali 
ma għandhiex ikollha l-konsegwenzi mhux 
intenzjonati li t-trasport bil-ferroviji jsir 
anqas kompetittiv vis-à-vis it-trasport bit-
triq; iqis, għaldaqstant, li għandha tingħata 
l-konsiderazzjoni dovuta sabiex jiġi żgurat 
li r-reġjuni periferiċi ma jitilfux il-
konnettività permezz tal-ferroviji;

Or. fr
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Emenda 33
Franz Obermayr

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-ferroviji 
hija marbuta mal-isfida tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra mis-
settur tat-trasport b'mod ġenerali u mal-
promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali; jinnota, 
madankollu, li l-liberalizzazzjoni ma 
għandhiex ikollha l-konsegwenzi mhux 
intenzjonati li t-trasport bil-ferroviji jsir 
anqas kompetittiv vis-à-vis it-trasport bil-
baħar u li għandha tingħata l-
konsiderazzjoni dovuta sabiex jiġi żgurat li 
r-reġjuni periferiċi ma jitilfux il-
konnettività permezz tal-ferroviji;

6. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-ferroviji 
hija marbuta mal-isfida tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra mis-
settur tat-trasport b'mod ġenerali u mal-
promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali; jinnota, 
madankollu, li l-liberalizzazzjoni ma 
għandhiex ikollha l-konsegwenzi mhux 
intenzjonati li t-trasport bil-ferroviji jsir 
anqas kompetittiv vis-à-vis it-trasport bit-
triq u li għandha tingħata l-konsiderazzjoni 
dovuta sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni 
periferiċi ma jitilfux il-konnettività 
permezz tal-ferroviji; jenfasizza wkoll il-
ħtieġa għal protezzjoni aħjar tal-
konsumatur fit-trasport ferrovjarju, 
b'mod partikolari biex ikun żgurat l-għoti 
ta' informazzjoni biżżejjed għall-
konsumatur suffiċjenti dwar rimedju 
legali u kumpens fil-każ ta' dewmien fit-
tul waqt vjaġġi bil-ferrovija;

Or. de

Emenda 34
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza l-importanza tat-trasport bil-
baħar b'distanza qasira bħala mezz ta’ 
trasport sostenibbli li jista' jtejjeb ukoll il-
konnettività u l-iżvilupp ta' reġjuni 
periferiċi u tar-reġjuni l-aktar imbiegħda;

7. Jenfasizza l-importanza tat-trasport bil-
baħar fuq distanza qasira billi jsir użu iktar 
ibbilanċjat ta' portijiet tal-baħar li jgħin 
biex jiżgura tnaqqis drastiku fit-trasport 
bit-triq, b'mod partikolari fiż-żoni 
muntanjużi fraġli li huma serjament 
f'riskju li jintlaqtu, jew li diġà ġew 
milquta. minn ħsara ambjentali, bħall-
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Alpi, u, fl-istess ħin itejjeb il-konnettività u 
l-iżvilupp ta' reġjuni periferiċi u tar-reġjuni 
l-aktar imbiegħda;

Or. fr

Emenda 35
Franz Obermayr

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza l-importanza tat-trasport bil-
baħar b'distanza qasira bħala mezz ta’ 
trasport sostenibbli li jista' jtejjeb ukoll il-
konnettività u l-iżvilupp ta' reġjuni 
periferiċi u tar-reġjuni l-aktar imbiegħda;

7. Jenfasizza f'termini ġenerali r-rwol 
ċentrali tat-trasport multimodali, u 
speċjalment tat-tbaħħir bħala forma ta' 
trasport li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent 
u li hi sostenibbli; jenfasizza 
speċifikament l-importanza tat-trasport bil-
baħar fuq distanza qasira bħala mezz ta’ 
trasport sostenibbli li jista' jtejjeb ukoll il-
konnettività u l-iżvilupp ta' reġjuni 
periferiċi u tar-reġjuni l-aktar imbiegħda;

Or. de

Emenda 36
Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza l-importanza tat-trasport bil-
baħar b'distanza qasira bħala mezz ta’ 
trasport sostenibbli li jista' jtejjeb ukoll il-
konnettività u l-iżvilupp ta' reġjuni 
periferiċi u tar-reġjuni l-aktar imbiegħda;

7. Jenfasizza l-importanza tat-trasport bil-
baħar fuq distanza qasira kif ukoll tat-
traffiku fix-xmajjar u l-lagi bħala mezz ta’ 
trasport sostenibbli li jista' jtejjeb ukoll il-
konnettività u l-iżvilupp ta' reġjuni 
periferiċi u tar-reġjuni l-aktar imbiegħda;

Or. en
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Emenda 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza l-ħtieġa li wieħed iqis it-
trasport bil-baħar fuq distanza qasira u 
proġetti ta' "awtostradi fil-baħar" 
f'kuntest usa' li jħaddan il-pajjiżi 
ġeografikement l-eqreb lejn l-Ewropa; 
jirrimarka li dan se jirrikjedi sinerġija 
aħjar li trid tintlaħaq bejn il-politika 
reġjonali, il-politika tal-iżvilupp u l-
politika tat-trasport;

Or. fr

Emenda 38
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jappoġġja l-iżvilupp u l-introduzzjoni 
ta' metodu ta' ġestjoni sostenibbli tal-
mobilità bbażat fuq il-promozzjoni u l-
iżvilupp ta' konsum deċentralizzat u 
sistema ta' produzzjoni li tevita t-trasport 
bla bżonn u ineffiċjenti tal-merkanzija;

Or. fr

Emenda 39
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jirrikonoxxi li l-ajruporti reġjonali 
għandhom rwol ewlieni fl-iżvilupp ta' 
reġjuni periferiċi u tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda permezz taż-żieda fil-
konnettività ma' 'hubs'; jikkunsidra li tkun 
ħaġa partikolarment utli li jiġu applikati 
soluzzjonijiet intermodali fejn ikun 
possibbli; huwa tal-opinjoni li l-
konnessjonijiet tal-ferroviji (b'veloċità 
kbira) bejn l-ajruporti joffru opportunità 
ideali sabiex issir konnessjoni sostenibbli 
bejn it-tipi differenti tat-trasport.

8. Jikkunsidra li tkun ħaġa partikolarment 
meħtieġa li jkunu pprovduti modi ta' 
trasport bl-applikazzjoni ta' soluzzjonijiet 
intermodali; huwa tal-opinjoni li l-
konnessjonijiet tal-ferroviji u intermodali 
bejn il-pjattaformi joffru opportunità ideali 
sabiex issir konnessjoni sostenibbli bejn it-
tipi differenti tat-trasport, b'mod 
partikolari fir-reġjuni periferiċi u l-aktar 
imbiegħda.

Or. fr

Emenda 40
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jirrikonoxxi li l-ajruporti reġjonali 
għandhom rwol ewlieni fl-iżvilupp ta' 
reġjuni periferiċi u tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda permezz taż-żieda fil-
konnettività ma' 'hubs'; jikkunsidra li tkun 
ħaġa partikolarment utli li jiġu applikati 
soluzzjonijiet intermodali fejn ikun 
possibbli; huwa tal-opinjoni li l-
konnessjonijiet tal-ferroviji (b'veloċità 
kbira) bejn l-ajruporti joffru opportunità 
ideali sabiex issir konnessjoni sostenibbli 
bejn it-tipi differenti tat-trasport.

8. Jirrikonoxxi li l-ajruporti reġjonali 
għandhom rwol ewlieni fl-iżvilupp ta' 
reġjuni periferiċi u tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda permezz taż-żieda fil-
konnettività ma' 'hubs'; jikkunsidra li tkun 
ħaġa partikolarment utli li jiġu applikati 
soluzzjonijiet intermodali fejn ikun 
possibbli u li jkunu identifikati  
soluzzjonijiet finanzjarji biex tkun 
iffaċilitata l-modernizzazzjoni ta' dawn l-
ajruporti; huwa tal-opinjoni li l-
konnessjonijiet tal-ferroviji (b'veloċità 
kbira) bejn l-ajruporti joffru opportunità 
ideali sabiex issir konnessjoni sostenibbli 
bejn it-tipi differenti tat-trasport.

Or. ro
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Emenda 41
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod 
konsistenti tkompli timxi fuq il-bażi tal-
prinċipju tal-'komodalità' definit fir-
Reviżjoni ta’ Nofs it-Terminu tal-White 
Paper dwar it-Trasport tal-2001 tal-
Kummissjoni Ewropea, bl-għan li tittejjeb 
il-konnettività ġenerali tat-trasport tar-
reġjuni, li hija kundizzjoni essenzjali 
għall-iżvilupp tagħhom; huwa ta' din il-
fehma għaliex iqis li hemm biss settur 
wieħed tat-trasport, jew talba waħda għas-
servizzi tat-trasport, u li l-isfida għall-
politiki pubbliċi hija dik tal-ħolqien ta' 
kundizzjonijiet ġusti għall-modi differenti 
ta' trasport biex ikun żgurat li kull wieħed 
jikkontribwixxi l-aħjar karatteristiċi 
tiegħu lis-sistema kollha kemm hi, waqt li 
l-għoti ta' trattament preferenzjali min-
naħa waħda lejn mod ta' trasport u mhux 
lill-ieħor jirriżulta f'nuqqas ta' 
ugwaljanza u fl-inneffiċjenza; 

Or. cs

Emenda 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jenfasizza l-ħtieġa li jsiru 
konsultazzjonijiet u diskussjonijiet fuq 
kwistjonijiet tat-trasport speċifiċi  li qed 
jiffaċċjaw ir-reġjuni li huma l-arċipelagi;

Or. fr
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