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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

A. billi ntwera li t-8 biljun euro allokati għat-twettiq tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-
Trasport (TEN-T) għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 huma insuffiċjenti ferm u 
li jinħtieġu riżorsi addizzjonali biex in-netwerk jitlesta u biex tingħata spinta lit-tkabbir, il-
ħolqien tal-impjiegi u l-kompetittività fl-UE;

1. Jenfasizza r-rwol fundamentali tas-settur tat-trasport tal-UE bħala s-sinsla tas-suq intern u 
l-bażi għall-moviment ħieles tal-persuni u tal-merkanzija kif ukoll għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jirrimarka li s-settur tat-trasport jiġġenera 6.3 % tal-PDG 
tal-UE u jipprovdi impjieg għal 13-il miljun ruħ;

2. Ifakkar fl-isfidi finanzjarji u teknoloġiċi enormi li qed jaffaċċja s-settur tal-trasport fir-
rigward tat-titjib tal-prestazzjoni ambjentali, tal-kompetittività u tan-netwerks tiegħu;

3. Jissottolinja l-fatt li jinħtieġu investimenti kbar sabiex tintlaħaq il-mira ewlenija tal-UE ta' 
tnaqqis ta' 60 % ta' CO2 fis-settur tat-trasport taħt il-livelli tal-1990 sal-2050 u sabiex jiġu 
appoġġati modi ta' trasport sostenibbli, jitħeġġeġ it-trasport multimodali u tiġi promossa l-
mobilità urbana sostenibbli, abbażi tal-prinċipji tas-sigurtà, is-sikurezza u l-aċċessibilità
tat-trasport;

4. Jenfasizza l-inugwaljanzi li jiddistingwu l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport fid-diversi 
Stati Membri, u l-importanza li tiġi żviluppata l-infrastruttura tat-trasport fl-Istati Membri 
ġodda, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistinkaw sabiex joħolqu żona 
unika Ewropea tat-trasport li tiġi żviluppata b'mod uniformi;

5. Jenfasizza li l-pakkett ġenerali disponibbli għall-investimenti fit-trasport fil-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss se jkun kritiku għall-implimentazzjoni tat-TEN-T, 
kif ukoll għar-riċerka dwar it-trasport meħtieġa biex l-Unjoni tibqa' l-mexxejja industrijali 
fit-teknoloġija tat-trasport sostenibbli u innovattiv; għalhekk, jistieden lill-Istati Membri 
jappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni;

6. Jenfasizza li t-trasport u l-mobilità huma ta' importanza vitali għas-suq intern Ewropew, u 
għalhekk jinsisti li l-Unjoni għandha żżid b’mod sinifikanti, u ċertament mhux tnaqqas, l-
investimenti mmirati fl-infrastruttura tat-TEN-T u fir-riċerka dwar it-trasport, billi 
investimenti bħal dawn jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti u dirett biex jingħelbu 
sitwazzjonijiet ekonomiċi diffiċli billi jagħtu spinta lill-kompetittività, it-tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi fl-UE;

7. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u ż-żieda 
proposta għall-allokazzjonijiet ġestiti ċentralment għat-TEN-T, u jqis li dawn l-ammonti 
huma ċifri realistiċi u l-minimu assolut; iqis li biex jinħoloq effett ta' lieva mistenni fil-
qasam tat-trasport, l-allokazzjonijiet idealment għandhom jirrappreżentaw mill-inqas 10 % 
tal-ħtiġijiet stmati (EUR 500 biljun għat-TEN-T sal-2020), u li jekk il-Kunsill jaqbel li 
jnaqqas il-pakkett finanzjarju b'mod sinifikanti, għandu jitwettaq ukoll rieżami sinifikanti 
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tal-lista tal-proġetti tat-trasport identifikati minn qabel imsemmija fl-Anness tas-CEF;

8. Jinsisti li kwistjonijiet bħad-distribuzzjoni tal-pakkett finanzjarju tas-CEF fost is-setturi 
varji, il-volum użat għall-istrumenti finanzjarji, jew il-modalitajiet għat-trasferiment mill-
Fond ta' Koeżjoni għall-infrastruttura tat-trasport fl-ambitu tas-CEF, mhumiex parti mill-
QFP billi jappartjenu għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja fir-rigward tas-CEF;

9. Jinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni li żżid l-użu tal-istrumenti finanzjarji innovattivi, 
bħall-bonds għall-proġetti, fis-settur tat-trasport; iqis li dawn se jagħtu effett ta' lieva 
għall-baġit tal-UE, u b'hekk jattiraw investituri oħra għall-proġetti ta' interess komuni li 
huma kummerċjalment vijabbli imma li mhux jirċievu finanzjament suffiċjenti mis-suq; 
jissottolinja l-fatt li dan jista' jagħti spinta lill-finanzjament tal-infrastruttura tat-trasport 
b'valur miżjud Ewropew;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura koordinazzjoni bejn is-CEF u sorsi oħra ta' 
finanzjament disponibbli għat-TEN-T, u b'mod partikolari l-Fond ta' Koeżjoni u l-
programm Orizzont 2020;

11. Jenfasizza li l-10 biljun euro addizzjonali mill-Fond ta' Koeżjoni għandhom jiġu ġestiti 
b'mod ċentrali fl-ambitu tas-CEF sabiex jagħtu valur miżjud ċar tal-UE għall-proġetti ta' 
infrastruttura tat-trasport fit-TEN-T b'mod speċjali fil-pajjiżi ta' koeżjoni; jiġbed l-
attenzjoni rigward rapport riċenti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri1, skont liema l-
finanzjament mill-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni mhux dejjem użat b'mod ugwalment 
effikaċi; huwa tal-fehma li attenzjoni speċjali għandha tingħata lid-diffikultajiet li jistgħu 
jiltaqgħu magħhom xi Stati Membri rigward l-inġinerija tal-proġetti, u lill-bilanċ 
ġeografiku fid-distribuzzjoni tal-proġetti; jenfasizza li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju tal-investiment tal-flus fit-territorju ta' pajjiż 
benefiċjarju fil-proġett miftiehem tat-TEN-T, kif speċifikat fl-Anness I tas-CEF, u li l-
ġestjoni ċentrali tal-10 biljun euro addizzjonali mill-Fond ta' Koeżjoni fl-ebda ċirkostanza 
m'għandha twaqqaf jew tillimita l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi ta' koeżjoni fl-
implimentazzjoni u fil-finanzjament tal-proġetti tat-trasport  permezz tas-CEF, lil hinn 
mill-10 biljun euro allokati mill-Fond ta' Koeżjoni;

12. Jinsisti li l-QFP 2014-2020 għandu jipprovdi flessibbiltà baġitarja mtejba kemm fi ħdan 
kif ukoll bejn l-intestaturi; għalhekk, jenfasizza l-importanza li s-CEF u l-politika tal-
koeżjoni jinżammu taħt intestatura konġunta, u jopponi l-kunċett tas-subintestaturi;

13. Jindika l-ħtieġa għal inċentivi għal proġetti aktar effikaċi bħall-prinċipju "tużah jew 
titilfu", li jiżgura implimentazzjoni aħjar tal-proġetti;

14. Jisħaq li jrid jibqa' jkun hemm rabta realistika bejn l-għadd ta' proġetti identifikati minn 
qabel fl-anness tar-regolament propost dwar is-CEF u l-ammonti finanzjarji għas-CEF fil-
QFP li jmiss;

15. Jisħaq li b'konformità mal-fatt li jridu jintlaħqu l-għanijiet tat-tkabbir sostenibbli tal-UE, 
għandu jkun garantit finanzjament adegwat għall-prijoritajiet orizzontali fi ħdan is-CEF, 

                                               
1 Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, L-Użu ta' Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni għall-kofinanzjament ta' infrastrutturi 
tat-trasport fil-portijiet: investiment effettiv?, Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2012.
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partikolarment għas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) u 
għall-proġett ta' Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew 
(SESAR), li għalihom l-investiment kontinwu huwa kruċjali għall-promozzjoni tal-
interoperabilità, b'mod li n-netwerk tat-trasport tal-UE jsir iktar effiċjenti, kompetittiv u 
sikur;

16. Jenfasizza l-importanza tal-provvista ta' finanzjament għall-programmi kbar ta' żvilupp 
teknoloġiku – l-inizjattiva tal-Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà (GMES), is-
Sistema Ewropea ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS), is-Sistema 
Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS), eċċ. – kollha kemm huma, u jenfasizza l-
bżonn li l-inizjattiva GMES tkompli tiġi ffinanzjata mill-QFP, fid-dawl tal-kontribut 
tagħha għall-iżvilupp sostenibbli u s-sigurtà fis-settur tat-trasport;

17. Ifakkar fl-importanza strateġika ewlenija tal-proġett Galileo għall-UE, li minnu t-
teknoloġija tal-GNSS u l-implimentazzjoni prattika tal-applikazzjonijiet tal-ITS huma 
benefiċjarji ewlenin; jinsisti li l-finanzjament xieraq ta' Galileo għandu jkun assigurat 
mingħajr ma jkun askapitu tal-baġit tat-TEN-T;

18. Jirrikonoxxi l-fatt li l-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huma sorsi ewlenin ta' finanzjament tal-UE għat-trasport; jisħaq, f'dan ir-rigward, 
fuq l-importanza li tiġi żgurata integrazzjoni aħjar tal-miri tal-Istrateġija UE 2020 fil-fondi 
strutturali tal-UE, sabiex ikunu orjentati lejn il-mobilità intelliġenti u sostenibbli;

19. Jindika s-suċċess tal-programm Marco Polo li, f’konformità mat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, għandu l-għan li jittrasferixxi l-
merkanzija minn fuq it-toroq għal modi oħra ta’ trasport, u tal-programm NAIADES, il-
Programm ta' Azzjoni Ewropew integrat għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni, u 
jemmen li dawn il-proġetti għandu jkollhom finanzjament adegwat disponibbli fil-perjodu 
finanzjarju li jmiss;

20. Ifakkar li t-turiżmu huwa kompetenza ġdida tal-Unjoni li ġiet stabbilita mit-Trattat ta’ 
Lisbona, u jirrimarka li għalhekk it-turiżmu għandu jkun rifless ukoll fl-QFP li jmiss; 
jenfasizza l-kontribut importanti li t-turiżmu jagħti lill-ekonomija tal-Unjoni, u l-fatt li 
jikkostitwixxi l-attività ekonomika prinċipali f'xi reġjuni, u jemmen li l-istrateġija 
Ewropea għat-turiżmu għandha tkun appoġġata b'finanzjament adegwat għall-perjodu li 
jmiss;

21. Jilqa', f'dan ir-rigward, il-proposta tal-Kummissjoni li tistabbilixxi programm għall-
Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs(COSME) (2014-2020); jenfasizza b'mod partikolari 
li għandu jingħata appoġġ qawwi għall-allokazzjonijiet speċifiċi ta' EUR 131 miljun għall-
kompetittività tal-intrapriżi fis-settur tat-turiżmu;

22. Ifakkar li l-Politika Marittima Integrata għandha titqies fil-QFP li jmiss permezz ta' 
strument fit-tul u adegwat għall-appoġġ finanzjarju tal-PMI;

23. Jenfasizza kemm il-ħidma kruċjali tal-aġenziji tat-trasport fl-appoġġ għall-għanijiet tas-
sikurezza u l-interoperabilità tal-UE kif ukoll il-bżonn li r-responsabbiltajiet tagħhom jiġu 
riflessi f'rizorsi baġitarji adegwati.
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