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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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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.


