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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza l-importanza li r-reġjun tal-Atlantiku jiġi integrat aktar mill-qrib fin-netwerks 
tat-trasport trans-Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu, 
fil-kuntest tal-linji gwida futuri TEN-T u tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, l-iżvilupp ta' 
sistema komprensiva tat-trasport multimodali fir-reġjun tal-Atlantiku, li tikkonċentra 
kemm fuq l-assi tat-Tramuntana-Nofsinhar kif ukoll fuq l-assi tal-Punent-Lvant, filwaqt li 
jittieħed kont ukoll tal-partikolaritajiet tar-reġjuni ultraperiferiċi; jisħaq fuq il-bżonn li 
tingħata prijorità lill-modi tat-trasport sostenibbli bħall-ferrovija, l-ilmijiet navigabbli 
interni u l-awtostradi tal-baħar, bil-għan li titnaqqas il-konġestjoni tat-trasport bit-triq, li 
jiġu definiti b'mod preċiż iż-żoni loġistiċi u l-interskambji modali, u li ssir analiżi tal-
kostijiet u tal-benefiċċji għall-użu ta' kull tip ta' infrastruttura.

2. Jenfasizza l-bżonn ta' koordinament u ta' kooperazzjoni transkonfinali effikaċi għall-bini u 
l-użu tal-infrastrutturi stradali u ferrovjarji, inklużi l-linji ferrovjarji b'veloċità għolja, l-
ajruporti, il-portijiet marittimi, il-portijiet tan-navigazzjoni interna, it-terminals fiż-żoni 
interni u l-loġistika biex tiġi żviluppata sistema tat-trasport aktar sostenibbli u 
multimodali; ifakkar fl-importanza tat-trasport bl-ajru/marittimu u tal-infrastrutturi tal-
ajruporti/portijiet periferiċi għall-koeżjoni soċjali u ekonomika tar-reġjuni ultraperiferiċi 
fir-reġjun tal-Atlantiku; jenfasizza l-bżonn li tiġi aġevolata l-mobilità bejn ir-reġjun tal-
Atlantiku u l-kosti l-oħra, speċjalment il-Meditarran, bil-għan li jiġu żgurati kollegamenti 
ta' trasport effiċjenti;

3. Jirrikonoxxi l-importanza li jiġu żviluppati l-portijiet Atlantiċi tal-UE, inklużi t-terminals 
taż-żejt u tal-gass u l-arranġamenti tat-trasport intermodali; jenfasizza li tali infrastruttura 
għandha tinbena b'konformità stretta mal-ogħla standards Ewropej u dawk internazzjonali 
għall-protezzjoni tar-reġjuni kostali, is-saħħa u s-sigurtà tal-bniedem, u wara li jitwettqu l-
valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali kollha rilevanti;

4. Jemmen li għandha tingħata prijorità partikolari lill-koordinament u lill-kooperazzjoni 
bejn il-portijiet marittimi u lill-kollegament tagħhom mal-gżejjer u mar-reġjuni interni 
permezz tal-ilmijiet navigabbli interni u kollegamenti mtejba maż-żoni interni, sabiex jiġi 
żgurat li l-partijiet kollha tar-reġjun ikunu jistgħu jibbenefikaw mit-tkabbir tat-trasport 
marittimu; ifakkar, f'dan il-kuntest, fl-importanza li jiġi adottat approċċ integrat fil-
ġestjoni taż-żoni marittimi/kostali u interni, b'mod partikolari billi jitħeġġew il-proġetti li 
jippromwovu l-interfaċċja bejn l-art u l-baħar;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-volum, l-effiċjenza u l-kompetittività tat-trasport marittimu 
fuq distanza qasira fl-Oċean Atlantiku, bħala mezz innovattiv u ekokompatibbli li jtejjeb u 
jiddiversifika n-netwerks tat-trasport trans-Ewropej, jistimola l-attività tal-portijiet iż-
żgħar u periferiċi, u jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-konġestjoni fit-toroq u tal-
emissjonijiet; jenfasizza l-importanza li tingħata prijorità lill-iżvilupp tal-awtostradi tal-
baħar fil-kuntest tal-linji gwida futuri tan-Netwerk tat-Trasport trans-Ewropew (TEN-T) u 
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tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; jistieden lill-Istati Atlantiċi u l-awtoritajiet tal-portijiet 
marittimi jikkonkludu l-memoranda ta' qbil bil-għan li jiġi promoss l-iżvilupp tal-
awtostradi tal-baħar tul il-kosta tal-Atlantiku bl-inklużjoni tal-pajjiżi terzi;

6. Iħeġġeġ, għall-finijiet tas-sostenibilità tal-awtostradi tal-baħar u f'konformità mal-
istrateġija Ewropa 2020, li jiġu stabbiliti rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar il-
bastimenti, bil-għan li tiġi promossa l-inkorporazzjoni ta' sistemi ta' propulsjoni 
b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju, u l-użu ta' kriterji tal-kostruzzjoni eżiġenti f'termini ta' 
effiċjenza, kumdità, kapaċità, sikurezza, lokalizzazzjoni u telekomunikazzjonijiet; 
jenfasizza li dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jikkonċentraw fuq iż-żieda fl-
effiċjenza ta' dan il-mod ta' trasport, il-preservazzjoni tal-ambjent u l-faċilitazzjoni tal-
integrazzjoni tiegħu man-netwerks u l-modi ta' trasport l-oħrajn;

7. Jitlob għal titjib fis-sistemi eżistenti tal-monitoraġġ tal-bastimenti, l-applikazzjoni 
immedjata tal-kompetenzi msaħħin tal-EMSA u l-konklużjoni ta' ftehimiet ta' 
kondiviżjoni tad-data bejn l-awtoritajiet kompetenti, sabiex jippermettu l-identifikazzjoni 
u t-traċċar ta' bastimenti u jiġġieldu t-theddid bħall-kriminalità transkonfinali, il-
kuntrabandu, is-sajd illegali u t-traffikar; jenfasizza l-importanza li jiġu promossi l-użu u 
l-implimentazzjoni tal-programmi Ewropej għan-navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u 
Galileo), sabiex jiġu koperti sistemi ta' appoġġ għat-tiftix u s-salvataġġ fl-Atlantiku; 
ifakkar fil-ħtieġa li jkun żgurat finanzjament kontinwu mill-Unjoni għall-programm ta' 
Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u s-Sigurtà (GMES) li jikkontribwixxi b'mod 
partikolari għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji marittimi;

8. Ifakkar fil-benefiċċji li rriżultaw mill-ftuħ tal-Ajru Uniku Ewropew, għar-rinfurzar tal-
koeżjoni territorjali permezz tal-multiplikazzjoni tal-iskambji bejn l-ajruporti reġjonali fl-
Unjoni, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni taċċerta ruħha li l-blokok funzjonali tal-
ispazju tal-ajru jitlestew saż-żminijiet stabbiliti biex jintlaħaq dan l-għan;

9. Iqis li l-politika dwar l-infrastrutturi tal-ajruporti fl-ispazju Atlantiku għandha tieħu kont 
tal-partikolarità tal-ajruport ta' Ġibiltà mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet ġuridiċi 
rispettivi tar-Renju ta' Spanja u tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq fir-
rigward tat-tilwima dwar is-sovranità fuq it-territorju li fih jinsab l-ajruport;

10. Jenfasizza l-bżonn ta' żvilupp sostenibbli tal-muturi ewlenin tat-tkabbir ekonomiku fir-
reġjun tal-Atlantiku, partikolarment it-trasport marittimu, l-inġinerija navali, is-sajd u l-
akkwakultura, it-turiżmu u l-enerġija mir-riħ, mill-mewġ u mill-marea offshore, kif ukoll 
il-bżonn ta' promozzjoni tar-riċerka dwar is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u ta' 
divesifikazzjoni tas-sorsi enerġetiċi u tar-rotot ta' provvista enerġetika tal-UE; jenfasizza l-
importanza tal-Politika Marittima Integrata tal-UE biex is-setturi marittimi msemmijin 
hawn fuq ikomplu jiżviluppaw b'mod armonjuż u kkoordinat fir-reġjun tal-Atlantiku;

11. Jenfasizza l-potenzjal tar-reġjuni ultraperiferiċi, li jiffurmaw parti mid-dimensjoni globali 
tal-Istrateġija għall-Atlantiku, bħala laboratorji għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani, l-
ibħra u ż-żoni kostali; jenfasizza li l-pożizzjoni ġeografika tagħhom toffri opportunità 
għall-esplorazzjoni u l-isperimentazzjoni fl-oqsma tal-enerġija tal-baħar, tal-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima, tas-sigurtà tal-ikel, tal-protezzjoni tal-bijodiversità, tal-promozzjoni tal-
akkwakultura u tal-esplorazzjoni ta' bijoteknoloġiji u minerali; jitlob, għaldaqstant, li r-
reġjuni ultraperiferiċi, fid-dawl tal-karatteristiċi partikolari tagħhom, jitqiesu fl-iżvilupp 
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tat-trasport marittimu u bl-ajru;

12. Jenfasizza l-importanza ta' turiżmu sostenibbli, responsabbli u ta' kwalità għolja għar-
riġenerazzjoni tar-reġjun tal-Atlantiku u l-ħolqien ta' impjiegi ta' valur għoli u disponibbli 
s-sena kollha; għaldaqstant, jenfasizza l-ħtieġa li tkun protetta u promossa l-attrattiva taż-
żoni kostali, tal-pajsaġġi u tal-wirt kulturali tal-Atlantiku, u li jkunu żviluppati prodotti 
turistiċi alternattivi u tematiċi, bil-għan li jissaħħaħ il-profil tar-reġjun bħala destinazzjoni 
turistika u li tiġi żgurata ekonomija sostenibbli; jappella għal użu aħjar tal-programmi ta' 
appoġġ tal-UE favur it-turiżmu u għal azzjoni intiża li tissensibilizza dwar strumenti ta' 
finanzjament disponibbli;

13. Ifakkar li l-attrattiva, il-kompetittività u d-dinamiżmu taż-żoni kostali tal-Atlantiku 
jiddependu mit-tisħiħ tal-potenzjal turistiku tagħhom; jenfasizza għalhekk li huwa 
importanti li jittawwal l-istaġun turistiku u biex ikun hemm diversifikazzjoni tal-offerti u 
tad-destinatarji sabiex jiġu eliminati l-effetti tad-istaġonalità, jiġu promossi d-diversi punti 
ta' valur ta' dawn it-territorji billi jitħeġġeġ ukoll it-turiżmu nawtiku, tal-kruċieri, termali u 
kulturali, u biex jiġu promossi l-azzjonijiet li jiżguraw li l-attivitajiet fiż-żoni kostali u 
marittimi jintrabtu mal-offerta turistika fiż-żoni interni; jinsisti fuq il-ħtieġa li jittaffa l-
impatt tal-attivitajiet u tal-infrastrutturi turistiċi fuq l-ambjent u biex tkun żgurata ġestjoni 
tat-territorju kostali u dak intern bil-għan li tkun iggarantita s-sostenibilità ta' dawn it-
territorji, tal-fawna, tal-flora u tal-pajsaġġ tagħhom;

14. Jenfasizza l-importanza, fil-konsolidament tal-offerti turistiċi ta' kwalità, tal-inklużjoni tal-
prodotti agroalimentari u tal-ipproċessar tal-ħut, b'mod speċjali dawk li ġejjin mill-
agrikoltura u s-sajd artiġjanali; jawspika t-tisħiħ tal-katini tal-kummerċjalizzazzjoni qosra 
intiż li jżomm il-valur miżjud fiż-żona ta' oriġini;

15. Jinsisti fuq il-ħtieġa li tinkiseb lura l-attrattiva tal-professjonijiet marittimi u marbuta mas-
setturi tas-sajd tradizzjonali, tal-akkwakultura u tal-ipproċessar, sabiex iż-żgħażagħ jiġu 
offruti aktar opportunitajiet ta' xogħol u sabiex tinżamm il-kompetenzi marittimi fir-reġjun 
Atlantiku;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta Pjan ta' Azzjoni għall-Istrateġija għall-Atlantiku sal-
aħħar tal-2013, li jinkorpora fih proġetti emblematiċi b'involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, tal-livelli istituzzjonali u amministrattivi, tal-operaturi 
ekonomiċi u soċjali u tal-imsieħba reġjonali u li juża l-istrumenti finanzjarji kollha 
disponibbli; jemmen li l-Kummissjoni għandha tkompli twettaq reviżjonijiet regolari dwar 
l-eżekuzzjoni tal-proġetti prijoritarji, u tipprovdi, flimkien mal-Istati Membri involuti, il-
finanzjamenti meħtieġa għall-implimentazzjoni aktar rapida tagħhom;

17. Jitlob lill-Kummissjoni biex fil-Pjan ta' Azzjoni tagħha tinkludi l-objettiv li l-Oċean 
Atlantiku jsir reġjun mudell għat-trasport marittimu nadif u għas-sigurtà u s-sikurezza 
marittima; iqis li dawn l-objettivi huma kruċjali biex jinżamm u jissaħħaħ il-potenzjal tar-
reġjun għat-turiżmu;

18. Ifakkar li l-Artikolu 349 TFUE jirrikonoxxi l-ħtieġa li jittieħed kont tal-pekuljaritajiet tar-
reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni, li jinsabu l-aktar fir-reġjun tal-Atlantiku u karatterizzati 
mill-insularità u mid-distanza tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni, biex fl-Istrateġija għall-
Atlantiku tagħha għal dan ir-reġjun, tirrikonoxxi d-dipendenza kbira fuq it-trasport bl-ajru 
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u bil-baħar għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tar-reġjuni ultraperiferiċi;

19. Jenfasizza l-importanza li tiġi żviluppata d-dimensjoni esterna tal-istrateġija marittima 
għall-Atlantiku u l-internazzjonalizzazzjoni tiegħu, waqt li jittieħed vantaġġ mill-
pożizzjoni strateġika ta-reġjuni ultraperiferiċi u titħeġġeġ, fejn ikun il-każ, il-
parteċipazzjoni tal-imsieħba transatlantiċi tal-UE fil-Forum Atlantiku.
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