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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-ġabra ta' proposti għall-programm qafas "Orizzont 2020", li tfassal f'konformità totali mal-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni 'Baġit għall-istrateġija Ewropa 2020', jappoġġa 
kompletament l-istrateġija msemmija, li identifikat ir-riċerka u l-innovazzjoni bħala ċentrali 
għall-ilħuq tal-objettivi ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-ġabra tikkonsisti fil-
proposti għal:

(1) Programm Qafas għall-Orizzont 2020 (Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
– TFUE);
(2) ġabra unika ta' Regoli għall-Parteċipazzjoni u d-Disseminazzjoni (TFUE);
(3) programm speċifiku uniku li jimplimenta l-Orizzont 2020 (TFUE); kif ukoll
(4) proposta unika għall-partijiet tal-programm Orizzont 2020 li jikkorrispondu għat-Trattat 
Euratom.

L-integralità tal-istorja politika u l-kuntest ta' dawn il-proposti leġiżlattivi jinsabu fil-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni adottata fl-istess ħin u li tindirizza għadd ta' elementi 
trasversali kbar bħas-semplifikazzjoni u bħall-mod kif ġie msaħħaħ l-approċċ tal-
innovazzjoni. 

Il-Programm Qafas "Orizzont 2020" jikkontribwixxi direttament għall-indirizzar tal-isfidi tas-
soċjetà ewlenin identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 u fl-inizjattivi emblematiċi tagħha. Bl-
istess mod dan se jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' tmexxija industrijali fl-Unjoni. Se jżid 
ukoll l-eċċellenza fil-bażi xjentifika, li hija essenzjali għas-sostenibilità u l-prosperità u l-
benesseri fit-tul tal-Ewropa. Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, il-proposti jinkludu firxa sħiħa 
ta' miżuri ta' appoġġ integrati fiċ-ċiklu kollu tar-riċerka u l-innovazzjoni. Għalhekk, 
Orizzont 2020 jgħaqqad u jsaħħaħ l-attivitajiet attwalment iffinanzjati fl-ambitu tas-Seba' 
Programm Kwadru għar-riċerka, l-oqsma relatati mal-innovazzjoni tal-Programm ta' Qafas 
għall-Innovazzjoni u l-Kompetittività u l-Innovazzjoni, u l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u 
t-Teknoloġija (EIT). B'dan il-mod, il-proposti huma ddisinjati wkoll biex joffru struttura 
sostanzjalment semplifikata għall-parteċipanti.

Programm qafas u programm speċifiku

Il-Kumitat TRAN intbagħtulu żewġ dokumenti: l-abbozz ta' regolament 
COM(2011)0809 soġġett għall-proċedura ta' kodeċiżjoni u d-dokument COM(2011)0811, 
soġġett għal proċedura ta' konsultazzjoni. Billi l-proċedura ta' konsultazzjoni toffri biss rwol 
limitat lill-Parlament Ewropew - mingħajr il-possibilità li jinnegozja realment mal-Kunsill 
dwar il-kontenut - ir-rapporteur għażlet għalhekk li tikkonċentra l-azzjoni tal-Kumitat TRAN 
fuq il-programm qafas u eventwalment l-introduzzjoni tal-elementi importanti tal-programm 
speċifiku fil-programm qafas. Il-Kumitat ITRE indika li seta' jsegwi l-istess strateġija.

Ir-rapporteur ta' din l-opinjoni tixtieq tikkonċentra l-ħidma tagħha unikament fuq il-parti 
b'rabta mat-trasport, billi din l-opinjoni se tkun dik tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. 
Fil-programm Orizzont 2020, id-dimensjoni tat-trasport tiġi ttrattata mill-prospettiva tat-
trasport li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent, intelliġenti u integrat. Ir-rapporteur xtaqet issegwi 
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dan l-approċċ, iżda billi ġġibha f'konformità mal-pożizzjoni espressa mill-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu tal-Parlament Ewropew fir-rapporti adottati preċedentement.

Minbarra dan, ir-rapporteur tixtieq tinsisti fuq aspetti essenzjali tal-politika tat-trasport bħall-
forniment tal-enerġija tal-UE, id-diversifikazzjoni tas-sorsi enerġetiċi għat-trasport kif ukoll l-
impatt ta' dawn tal-aħħar fuq l-ambjent.

Minbarra dan, f'kuntest ta' kompetizzjoni ekonomika qawwija fuq skala dinjija fis-settur tat-
trasport, ir-rapporteur tixtieq tfakkar l-importanza li jinżammu u jiżdiedu l-iżvilupp u l-
innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan is-settur sabiex jerġa' jkun hemm tkabbir u biex 
jinħolqu l-impjiegi.

Barra minn hekk, filwaqt li d-demografija tal-Ewropa qed tevolvi, il-modi tal-għajxien tal-
Ewropej qed jinbidlu u bix-xewqa għal suq intern effikaċi u kompetittiv, ir-rapport jenfasizza 
l-kwalità tas-sistemi tat-trasport li għandhom ikunu multimodali, u jfakkar li l-mobilità fiż-
żoni urbani tirrappreżenta sfida kbira. Sabiex dan iseħħ, il-ħolqien ta' komunità tal-għarfien u 
tal-innovazzjoni (KIC) dwar il-mobilità urbana għandu jiġi mħeġġeġ.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur tixtieq tafferma mill-ġdid ir-rwol essenzjali tat-trasport, 
partikolarment għall-iktar persuni vulnerabbli, u li l-ippjanar tajjeb f'dan is-settur jippermetti 
l-iżgurar ta' koeżjoni territorjali u l-ġlieda kontra l-inugwaljanzi.

"Orizzont 2020" u l-Mekkaniżmu għall-Interkonnessjoni fl-Ewropa (CEF)

Il-programm "Orizzont 2020" u l-Mekkaniżmu għall-Interkonnessjoni fl-Ewropa (CEF) - l-
intervent importanti l-ieħor fl-ambitu tal-baġit tal-UE għas-settur tat-trasport - għandhom 
ikunu kkoordinati b'tali mod li jiggarantixxu l-kumplimentaritajiet filwaqt li jiġi evitat 
irduppjar eventwali. Huwa wkoll importanti illi l-koordinament bejn is-CEF u 
"Orizzont 2020" tiżgura illi l-katina ta' riċerka u innovazzjoni li twassal għall-utilizzazzjoni fl-
infrastruttura ma tinkisirx. Dan hu partikolarment essenzjali fi żmien meta avvanzi 
teknoloġiċi sinifikanti fit-trasport, l-enerġija u l-ICT ser ikunu meħtieġa sabiex jgħinu lill-UE 
tilħaq il-miri ambizzjużi tagħha tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li kwalunkwe appoġġ lill-attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni li jingħata permezz ta' strumenti finanzjarji ser jiġi implimentat permezz ta' 
strumenti finanzjarji marbuta mal-programm "Orizzont 2020".

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F'dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b'mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta' Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F'dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b'mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta' Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.
Għandhom jitqiesu l-livelli differenti ta' 
żvilupp fir-reġjuni u l-investiment li jsir 
fir-riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li r-
reġjuni li huma l-aktar bogħod mill-miri 
stabbiliti mill-istrateġija UE 2020 jiġu 
appoġġati permezz ta' azzjonijiet u/jew 
programmi speċifiċi;

Ġustifikazzjoni

Il-livelli differenti ta' żvilupp fir-reġjuni Ewropej, partikolarment fir-rigward tal-innovazzjoni 
u r-riċerka jfissru li ċerti reġjuni għadhom 'il bogħod milli jilħqu l-miri stabbiliti mill-
istrateġija tal-UE 2020. Konsegwentement, ċerti reġjuni għandhom jiġu appoġġati permezz 
ta' azzjonijiet speċifiċi biex iqarrbuhom aktar lejn il-miri tal-UE 2020, skont il-livelli tal-
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investiment tagħhom fir-riċerka u l-innovazzjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fil-White Paper intitolata 'Pjan 
direzzjonali għal Żona Unika Ewropea 
tat-Trasport – Lejn Sistema tat-trasport 
kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod 
effiċjenti'1, il-Kummissjoni hija tal-fehma 
li l-politika ta' riċerka u innovazzjoni fil-
qasam tat-trasport għandha tagħti appoġġ 
dejjem akbar u konsistenti għall-iżvilupp 
tat-teknoloġiji prinċipali bil-għan li s-
sistema Ewropea ta' transport tkun 
trasformata f'servizz modern, effiċjenti, 
sostenibbli u aċċessibbli. Il-White Paper 
tistabbilixxi l-objettiv li sal-2050, jintlaħaq 
tnaqqis ta' 60 % fl-emissjonijiet ta' gass 
b'effett ta' serra, biex jilħqu b'hekk il-
livell tal-1990.
__________________
1 COM(2011)0144

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu,
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta' Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu,
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, it-
trasport, l-ambjent, il-kompetittività u l-
SMEs, is-sigurtà interna, il-kultura u l-
midja u mal-fondi tal-Politika ta' Koeżjoni 
u tal-Politika dwar l-Iżvilupp Rurali u l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jistgħu 
jgħinu speċifikament biex jissaħħu l-
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innovazzjoni fil-kuntest ta' strateġiji 
intelliġenti ta' speċjalizzazzjoni.

kapaċitajiet nazzjonali u reġjonali tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-kuntest ta' 
strateġiji intelliġenti ta' speċjalizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi stabbilita konnessjoni bejn il-programm qafas Orizzont 2020 u l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa minħabba li, jekk għandhom jintlaħqu l-objettivi tal-White Paper dwar 
it-Trasport, huwa essenzjali li wieħed jikkonċentra fuq it-trasport ekoloġiku intelliġenti, ħaġa 
li se tkun possibbli biss permezz tal-finanzjament fl-innovazzjoni u r-riċerka fil-qasam tat-
trasport.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar 
bil-kombinament tal-fondi tal-Orizzont 
2020 u tas-settur privat fi ħdan is-sħubiji 
pubbliċi-privati f'oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni jkunu jistgħu
jikkontribwixxu għall-miri tal-
kompetittività usa' tal-Ewropa u jgħinu 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. L-isħubiji 
pubbliċi-privati fil-forma ta' Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti varati taħt id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) jistgħu jitkomplew bl-użu ta' 
strutturi li huma iktar imfassla apposta.

(29) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar 
bil-kombinament tal-fondi tal-Orizzont 
2020 u tas-settur privat fi ħdan is-sħubiji 
pubbliċi-privati f'oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu għall-miri tal-
kompetittività usa' tal-Ewropa u jgħinu 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. L-isħubiji 
pubbliċi-privati fil-forma ta' Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti varati taħt id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) jistgħu jitkomplew bl-użu ta' 
strutturi li huma iktar imfassla apposta u 
jistgħu jiġu mnedija strutturi ġodda.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1



PE491.273v02-00 8/31 AD\913053MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b'hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta' 
opportunitajiet ġodda ta' impjieg u l-iżgurar 
tat-tkabbir sostenibbli u l-kompetittività fit-
tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b'hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta' 
opportunitajiet ġodda ta' impjieg u l-iżgurar 
tat-tkabbir sostenibbli u l-kompetittività fit-
tul tal-Ewropa, billi jnaqqas id-distakk fir-
riċerka u l-innovazzjoni fl-inqas reġjuni 
żviluppati tal-UE permezz ta' azzjonijiet u 
programmi speċifiċi.

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza diġà tinsab inkluża fil-premessi iżda għandha tiġi inserita fir-regolament 
effettiv, fl-Artikolu intitolat 'Valur miżjud tal-Unjoni'. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lil-livelli differenti ta' żvilupp fir-rigward tal-investiment fl-innovazzjoni u r-riċerka.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għandhom rabtiet ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni;

(iii) għandhom rabtiet ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni jew iżommu 
rabtiet storiċi u kulturali speċjali mal-
Istati Membri tal-Unjoni;

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b'mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b'mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
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ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali.

ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali. In-newtralità 
teknoloġika hija prekundizzjoni 
assolutament essenzjali għal politika ta' 
innovazzjoni effikaċi.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b'tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta' finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b'tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta' finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali, il-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u l-
programmi u l-miżuri speċifiċi għall-għoti 
ta' appoġġ u kumpens fl-ambitu tal-
politika reġjonali u ta' koeżjoni.

Ġustifikazzjoni

Bil-għan tal-konsistenza u l-effiċjenza, għandha tiġi assigurata l-komplimentarjetà bejn il-
programm Orizzont 2020 u l-programmi ta' finanzjament tal-UE, partikolarment il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u l-Fondi Strutturali, li għandhom jikkunsidraw ukoll il-programmi u 
l-miżuri speċifiċi.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-sħubijiet pubbliċi-privati jsegwu 
proċeduri trasparenti għall-użu tal-fondi 
u, biex jippermettu aktar flessibilità, il-
fondi jistgħu jintefqu permezz ta' sejħiet 
kompetittivi għal proposti jew jiġu allokati 
direttament meta dan ikun ġustifikat.



PE491.273v02-00 10/31 AD\913053MT.doc

MT

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-miżuri konformi mal-prijoritajiet 
politiċi tal-UE;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 14 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u 
l-bijoekonomija;

(b) Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima,
turiżmu sostenibbli u l-bijoekonomija;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku "Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri" jinkludi wkoll attività 
biex tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni permezz ta' miżuri speċifiċi 
biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza f'reġjuni 
anqas żviluppati tal-Unjoni.

L-objettiv speċifiku "Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri" jinkludi wkoll attività 
biex tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni permezz ta' miżuri speċifiċi 
biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza f'reġjuni 
anqas żviluppati tal-Unjoni, 
partikolarment ir-reġjuni ultraperiferiċi, 
skont il-karatteristiċi speċifiċi tagħhom 
imsemmija fl-Artikoli 174, 349 u 355 tat-
TFUE.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt e – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni ta' disinni, u l-iżvilupp ta' 
teknoloġiji li jikkonverġu biex jinħolqu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, u dan 
jinkludi l-preservazzjoni ta' materjali 
b'valur storiku jew kulturali.

Applikazzjoni ta' disinni, u l-iżvilupp ta' 
teknoloġiji li jikkonverġu biex jinħolqu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, u dan 
jinkludi l-preservazzjoni ta' materjali 
b'valur storiku jew kulturali, kif ukoll it-
titjib tal-ekoturiżmu u n-netwerks tad-
destinazzjonijiet turistiċi sostenibbli fil-
qasam tal-patrimonju storiku, kulturali, 
industrijali u naturali.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima u 
l-bijoekonomija

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, 
turiżmu sostenibbli u l-bijoekonomija;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2 – punt 2.3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-objettiv huwa li jitjiebu n-
networking u l-informazzjoni fi ħdan il-
potenzjal ekoloġiku u sostenibbli tat-
turiżmu, filwaqt li jitħares aħjar il-
patrimonju kulturali, storiku, industrijali 
u naturali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aċċellerazzjoni ta' dan l-iżvilupp se tkun 
teħtieġ approċċ strateġiku fil-livell tal-
Unjoni, li tkopri l-provvista, id-domanda u 
l-użu tal-enerġija fil-bini, servizzi, trasport 
u ktajjen tal-valur industrijali. Dan se 
jinkludi allinjament tar-riżorsi madwar l-
Unjoni, inklużi l-fondi tal-politika ta' 
koeżjoni, b'mod partikolari permezz tal-
istrateġiji nazzjonali u reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, l-iskemi 
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet 
(ETS), l-akkwist pubbliku u mekkaniżmi 
oħra ta' ffinanzjar. Din se teħtieġ ukoll 
politiki regolatorji u ta' skjerament tal-
enerġija rinnovabbli u effiċjenza fl-
enerġija, assistenza teknika mfassla skont 
il-bżonn u bini ta' kapaċitajiet sabiex 
jitneħħew ostakli mhux teknoloġiċi.

L-aċċelerazzjoni ta' dan l-iżvilupp se tkun 
teħtieġ approċċ strateġiku fil-livell tal-
Unjoni, li tkopri l-provvista, id-domanda u 
l-użu tal-enerġija fil-bini, servizzi, trasport 
u ktajjen tal-valur industrijali. Dan se 
jinkludi allinjament tar-riżorsi madwar l-
Unjoni, inklużi l-fondi tal-politika ta' 
koeżjoni, b'mod partikolari permezz tal-
istrateġiji nazzjonali u reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, l-iskemi 
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet 
(ETS), l-akkwist pubbliku u mekkaniżmi 
oħra ta' ffinanzjar. Din se teħtieġ ukoll 
politiki regolatorji u ta' skjerament tal-
enerġija rinnovabbli u effiċjenza fl-
enerġija, assistenza teknika mfassla skont 
il-bżonn u bini ta' kapaċitajiet sabiex 
jitneħħew ostakli mhux teknoloġiċi.
Rigward ir-reġjuni ultraperiferiċi, 
għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà ta' 
inċentivi biex dawn ikunu jistgħu 
jiżviluppaw riżorsi tal-enerġija 
rinnovabbli u għalhekk jużaw il-potenzjal 
tagħhom ta' enerġija alternattiva, filwaqt 
li jnaqqsu d-dipendenza tagħhom fuq il-
fjuwils fossili.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u 
integrat

4. Trasport u mobbiltà intelliġenti,
ekoloġiċi u integrati

Emenda 18

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 4.1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sikura 
u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent u l-
klima, sikura u interoperabbli għall-
benefiċċju taċ-ċittadini, l-utenti, il-
ħaddiema u l-impjegati u l-ekonomija, kif 
ukoll is-soċjetà.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet
tal-mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika u l-ħtiġijiet ta' soċjetà b'livell 
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u 
ekonomija reżistenti għat-tibdil fil-klima.
Minkejja t-tkabbir tiegħu, is-settur tat-
trasport għandu jikseb tnaqqis sostanzjali 
tal-gassijiet b'effett ta' serra u impatti 
negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu jwaqqaf 
id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, filwaqt li 
jżomm livelli għoljin ta' effiċjenza u 
mobbiltà.

L-Ewropa trid tirrikonċilja l-ħtiġijiet
f'evoluzzjoni f'termini ta' mobbiltà taċ-
ċittadini tagħha; imsawra minn sfidi 
demografiċi u tas-soċjetà ġodda, u l-
koeżjoni territorjali mal-imperattivi tal-
prestazzjoni ekonomika u l-ħtiġijiet ta' 
soċjetà b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju u ekonomija reżistenti għat-tibdil 
fil-klima. Minkejja t-tkabbir tiegħu, is-
settur tat-trasport għandu jikseb tnaqqis 
sostanzjali tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
impatti negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu 
jwaqqaf id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt u 
fjuwils fossili oħra li huma fornuta l-
aktar minn pajjiżi terzi u b'fornituri 
limitati, filwaqt li jżomm livelli għoljin ta' 
effiċjenza u mobbiltà, mingħajr ma jżid il-
pożizzjoni mbiegħda ta' reġjuni li huma 
diġà iżolati, partikolarment tar-reġjuni 
ultraperiferiċi.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 4.1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mobbiltà sostenibbli tista' tinkiseb biss 
permezz ta' bidla radikali fis-sistema tat-
trasport, ispirata minn skoperti fir-riċerka 
tat-trasport, innovazzjoni wiesa', u 
implimentazzjoni koerenti madwar l-
Ewropa kollha ta' soluzzjonijiet aktar 
ekoloġiċi, sikuri u intelliġenti ta' trasport.

Il-mobbiltà sostenibbli tista' tinkiseb biss 
permezz ta' bidla radikali fis-sistema tat-
trasport, ispirata minn skoperti fir-riċerka 
tat-trasport, innovazzjoni wiesa', u 
implimentazzjoni koerenti madwar l-
Ewropa kollha ta' soluzzjonijiet aktar 
ekoloġiċi, sikuri u intelliġenti ta' trasport, 
inkluż investimenti f'infrastruttura 
innovattiva għall-mezzi kollha tat-
trasport.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni fit-trasport 
iridu jikkontribwixxu biex jistabbilixxu 
żona unika Ewropea tat-Trasport permezz 
tal-iżvilupp tat-teknoloġiji u s-sistemi, 
bħall-ECTS u l-ERTMS, bil-għan li 
jitneħħew l-ostakli transkonfinali. It-
teknoloġiji u s-sistemi li jiffaċilitaw il-
mobbiltà taċ-ċittadini tal-Unjoni, bħal 
skeda tal-ivvjaġġar multimodali Ewropea, 
iridu jkunu appoġġati u implimentati 
wkoll mal-Ewropa kollha.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
iwasslu għal avvanzi ffukati u f'waqthom li 
se jgħinu biex jinkisbu l-objettivi ewlenin 
tal-politika tal-Unjoni, filwaqt li jagħtu 
spinta lill-kompetittività ekonomika u 
jappoġġaw it-tranżizzjoni għal ekonomija 
reżistenti għat-tibdil fil-klima u b'akrbonju

Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
iwasslu għal avvanzi ffukati u f'waqthom li 
se jgħinu biex jinkisbu l-objettivi ewlenin 
tal-politika tal-Unjoni, filwaqt li jagħtu 
spinta lill-kompetittività ekonomika u 
jappoġġaw it-tranżizzjoni għal ekonomija 
reżistenti għat-tibdil fil-klima u b'karbonju
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baxx, u jżommu t-tmexxija globali tas-suq. baxx, iżidu l-mobbiltà fl-Ewropa kollha u 
jżommu t-tmexxija globali tas-suq.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trasport huwa katalizzatur ewlieni tal-
kompetittività u t-tkabbir ekonomiku tal-
Ewropa. Dan jiżgura l-mobbiltà tal-persuni 
u oġġetti meħtieġa għal suq integrat uniku 
Ewropew u soċjetà miftuħa u inklużiva.
Jirrappreżenta wieħed mill-akbar assi tal-
Ewropa f'termini ta' kapaċità industrijali u 
kwalità tas-servizz, u għandu rwol ewlieni 
f'ħafna mis-swieq dinjiji. L-industrija tat-
trasport u l-manifattura tat-tagħmir tat-
trasport flimkien jirrappreżentaw 6.3 % tal-
PDG tal-Unjoni. Fl-istess ħin, l-industrija 
Ewropea tat-trasport tiffaċċja 
kompetizzjoni li ssir dejjem aktar ħarxa 
minn partijiet oħra tad-dinja. Se jkunu 
meħtieġa teknoloġiji radikali biex 
jiżguraw il-vantaġġ kompetittiv fil-futur 
tal-Ewropa u biex itaffu l-iżvantaġġi tas-
sistema tat-trasport attwali tagħna.

It-trasport huwa katalizzatur ewlieni tal-
kompetittività u t-tkabbir ekonomiku tal-
Ewropa. Dan jiżgura l-koeżjoni territorjali 
u l-mobbiltà tal-persuni u oġġetti meħtieġa
għall-integrazzjoni tas-suq uniku 
Ewropew u soċjetà miftuħa u inklużiva, 
filwaqt li jnaqqas l-iżolament tar-reġjuni 
Ewropej fil-livelli kollha. Jirrappreżenta 
wieħed mill-akbar assi tal-Ewropa f'termini 
ta' kapaċità industrijali u kwalità tas-
servizz, u għandu rwol ewlieni f'ħafna mis-
swieq dinjiji. L-industrija tat-trasport u l-
manifattura tat-tagħmir tat-trasport 
flimkien jirrappreżentaw 6.3 % tal-PDG 
tal-Unjoni u madwar 13-il miljun impjieg.
Fl-istess ħin, l-industrija Ewropea tat-
trasport tiffaċċja kompetizzjoni li ssir 
dejjem aktar ħarxa minn partijiet oħra tad-
dinja. Għall-finijiet tal-istrateġija għall-
irkupru ekonomiku u l-promozzjoni tal-
kompetenzi industrijali, jeħtieġ li jiżdiedu 
l-impenji Ewropej li jappoġġaw is-setturi 
kollha tat-trasport, minħabba l-
importanza ekonomika u teknoloġika 
tiegħu.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 4.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-settur tat-trasport huwa kontributur 
ewlieni għall-gassijiet b'effett ta' serra u 
jiġġenera sa kwart mill-emissjonijiet 

Is-settur tat-trasport huwa kontributur 
ewlieni għall-gassijiet b'effett ta' serra u 
jiġġenera sa kwart mill-emissjonijiet 
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kollha. It-trasport huwa 96 % dipendenti 
fuq il-fjuwils fossili. Sadanittant, il-
konġestjoni hija problema li qed tikber; is-
sistemi għadhom mhumiex intelliġenti 
biżżejjed; l-alternattivi għat-tibdil bejn il-
modi differenti tat-trasport mhux dejjem 
huma attraenti; l-imwiet fit-toroq jibqgħu 
għoljin b'mod drammatiku b'34 000 fis-
sena fl-Unjoni; iċ-ċittadini u n-negozji 
jistennew sistema tat-trasport li hija bla 
periklu u sikura. Il-kuntest urban joħloq 
sfidi speċifiċi għas-sostenibbiltà tat-
trasport.

kollha. It-trasport huwa 96 % dipendenti 
fuq il-fjuwils fossili. Sadanittant, il-
konġestjoni hija problema li qed tikber; is-
sistemi għadhom mhumiex intelliġenti 
biżżejjed; l-alternattivi għat-tibdil lejn 
modi aktar sostenibbli tat-trasport mhux 
dejjem huma attraenti; l-imwiet fit-toroq 
jibqgħu għoljin b'mod drammatiku 
b'34 000 fis-sena fl-Unjoni; iċ-ċittadini u n-
negozji jistennew sistema tat-trasport li hija
aċċessibbli għal kulħadd, bla periklu u 
sikura. Il-kuntest urban joħloq sfidi 
speċifiċi għal bilanċ aħjar fil-kwalità tal-
ħajja u għas-sostenibbiltà tat-trasport u l-
mobbiltà.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 4.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi ftit għexieren ta' snin ir-rati ta' tkabbir 
tat-trasport mistennija se jwasslu għal
paraliżi fit-traffiku Ewropew u jagħmlu l-
ispejjeż ekonomiċi u l-impatt fis-soċjetà
tiegħu insopportabbli. Il-kilometri tal-
passiġġieri huma mbassra li jirdoppjaw tul 
l-40 sena li ġejjin u jżidu darbtejn aktar 
malajr għall-ivvjaġġar bl-ajru. L-
emissjonijiet tad-CO2 se jiżdiedu b'35 % 
sal-2050. L-ispejjeż tal-konġestjoni se 
jżidu b'madwar 50 %, għal kważi 
EUR 200 biljun kull sena. L-ispejjeż 
esterni tal-inċidenti se jiżdiedu b'madwar 
EUR 60 biljun meta mqabbla mal-2005.

Fi ftit għexieren ta' snin ir-rati ta' tkabbir 
tat-trasport jistgħu jwasslu għal
konġestjoni qawwija fit-traffiku Ewropew
b'konsegwenzi ekonomiċi u fis-soċjetà
diżastrużi. Il-kilometri tal-passiġġieri huma 
mbassra li jirdoppjaw tul l-40 sena li ġejjin 
u jżidu darbtejn aktar malajr għall-
ivvjaġġar bl-ajru. L-emissjonijiet tad-CO2
se jiżdiedu b'35 % sal-2050. L-ispejjeż tal-
konġestjoni se jżidu b'madwar 50 %, għal 
kważi EUR 200 biljun kull sena. L-ispejjeż 
esterni tal-inċidenti se jiżdiedu b'madwar 
EUR 60 biljun meta mqabbla mal-2005.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jkun kruċjali li jiġu appoġġati u 
żviluppati kunċetti innovattivi fil-provvista 
tas-servizzi tat-trasport u tal-mobbiltà, 
permezz ta' titjib sostanzjali fil-loġistika 
ekoloġika u l-ġestjoni tal-mobbiltà. 
Approċċi ġodda fil-produzzjoni, il-ħażna u 
l-provvista tal-oġġetti, kif ukoll tweġibiet 
aktar effiċjenti u razzjonali għall-ħtiġijiet 
tal-mobbiltà u l-użu tal-istrumenti ta' 
komunikazzjoni, għandhom iwasslu għal 
soċjetà b'inqas skart fis-servizzi relatati 
mat-trasport u l-mobbiltà. Għandha ssir 
konnessjoni bejn il-politiki tal-evitar tat-
trasport u l-impjiegi.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 4.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żamma tal-istatus quo għalhekk mhijiex 
waħda mill-possibbiltajiet. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni, xprunati minn objettivi ta' 
politika u ffokati fuq l-isfidi ewlenin, 
għandhom jikkontribwixxu sostanzjalment 
biex jintlaħqu l-miri tal-Unjoni li tiġi
llimitata ż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2ºC, li jitnaqqsu 60 % tal-emissjonijiet
tad-CO2 mit-trasport, li jitnaqqsu b'mod 
drastiku l-ispejjeż tal-konġestjoni u l-
aċċidenti, u li prattikament jiġu eradikati l-
imwiet fit-toroq sal-2050.

Iż-żamma tal-istatus quo għalhekk mhijiex 
waħda mill-possibbiltajiet. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni, xprunati minn objettivi ta' 
politika u ffokati fuq l-isfidi ewlenin, 
għandhom jikkontribwixxu sostanzjalment 
biex jintlaħqu l-miri tal-Unjoni li tiġi
limitata ż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2ºC, li jitnaqqsu 60 % tal-emissjonijiet
tas-CO2 mit-trasport. Sabiex jintlaħqu l-
objettivi sal-2050, jeħtieġ li jiġu definiti 
dispożizzjonijiet iktar preċiżi u konkreti 
għall-perjodu sal-2020. L-ewwel u qabel 
kollox, dan jeħtieġ tnaqqis ambizzjuż ta' 
CO2 u ta' emissjonijiet oħra ta' gass 
b'effett ta' serra mit-trasport (meta 
mqabbel mal-livelli tal-2009). Dan it-
tnaqqis fl-emissjonijiet se jiġi determinat 
skont kull mezz ta' trasport bil-għan li 
jintlaħqu l-miri 20-20-20. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni jridu jikkontribwixxu wkoll 
għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni 
sal-2020, jitnaqqsu b'mod drastiku l-
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ispejjeż tal-konġestjoni u l-inċidenti, ifittxu 
b'determinazzjoni li jsolvu l-problemi tas-
sikurezza tat-toroq bil-għan li jiġu 
eradikati l-imwiet fit-toroq sal-2050 u, 
konformement ma' dan l-objettiv, 
jitnaqqsu bin-nofs il-korrimenti fit-toroq 
sal-2020. Fil-White Paper tagħha 
intitolata 'Pjan direzzjonali għal Żona 
Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn 
Sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża 
r-riżorsi b'mod effiċjenti', il-Kummissjoni 
titlob li dawn il-miri jintlaħqu permezz ta' 
politika innovattiva, sostenibbli u 
effiċjenti.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha.
L-aċċellerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali 
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa u aktar effiċjenti; biex 
jinkisbu r-riżultati meħtieġa għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u biex 
titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; biex 
tinżamm it-tmexxija Ewropew fis-swieq 
dinjija ta' prodotti u servizzi relatati mat-
trasport. Dawn l-objettivi ma jistgħux 
jintlaħqu permezz ta' sforzi nazzjonali 
frammentati waħedhom.

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha.
L-aċċelerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu
armonizzat ta' teknoloġiji ġodda u 
soluzzjonijiet innovattivi tal-vetturi u li 
jiżguraw l-iżvilupp koerenti tal-
infrastruttura u l-ġestjoni tat-trasport se 
tkun ċentrali biex tinkiseb sistema tat-
trasport fl-Unjoni li tkun aktar nadifa, 
aktar sikura u aktar effiċjenti; biex 
jinkisbu r-riżultati meħtieġa għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u biex 
titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; biex 
tinżamm it-tmexxija Ewropew fis-swieq 
dinjija ta' prodotti u servizzi relatati mat-
trasport. Dawn l-objettivi ma jistgħux 
jintlaħqu permezz ta' sforzi nazzjonali 
frammentati waħedhom. Huwa wkoll 
essenzjali li jiġu appoġġati soluzzjonijiet 
diġà eżistenti billi jinħolqu sistemi 
effikaċi, intelliġenti, interoperabbli u 
interkonnessi għall-appoġġ tas-sistemi 
SESAR, Galileo, EGNOS, GMES, 
ERTMS, SIF, SafeSeaNet, LRIT u STI. 



AD\913053MT.doc 19/31 PE491.273v02-00

MT

L-inizjattivi bħall-E-safety u l-E-call 
għandhom ukoll jitkomplew.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – Punt 4 – Punt 4.2 – Paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament fil-livell tal-Unjoni għar-
riċerka u innovazzjoni tat-trasport se 
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b'valur 
miżjud ċar Ewropew. Dan ifisser li se jkun 
hemm enfasi fuq oqsma ta' prijorità li 
jaqblu mal-objettivi Ewropej tal-politika; 
fejn hija meħtieġa massa kritika tal-isforz;
fejn jeħtieġ li jitwettqu soluzzjonijiet 
interoperabbli għall-Ewropa kollha dwar it-
trasport; Jew fejn il-ġabra transnazzjonali 
tal-isforzi tista' tnaqqas ir-riskji tal-
investiment fir-riċerka, standards komuni 
pijunieri u tnaqqas il-ħin sakemm jaslu fis-
suq ir-riżultati tar-riċerka.

Il-finanzjament fil-livell tal-Unjoni għar-
riċerka u innovazzjoni tat-trasport se 
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b'valur 
miżjud ċar Ewropew. Dan ifisser li se jkun 
hemm enfasi fuq oqsma ta' prijorità li 
jaqblu mal-objettivi Ewropej tal-politika 
fejn hija meħtieġa massa kritika tal-isforz;
fejn jeħtieġ li jitwettqu sistemi tat-trasport, 
sorsi aġġornati ta' propulsjoni u ta' 
potenza, soluzzjonijiet interoperabbli jew 
infrastrutturi multimodali għall-Ewropa 
kollha dwar it-trasport jew fejn il-ġabra 
transnazzjonali tal-isforzi tista' tneħħi l-
konġestjonijiet fis-sistema tat-trasport (eż. 
il-livell baxx ta' innovazzjoni fir-rigward 
tal-infrastruttura fl-UE-12) u tnaqqas ir-
riskji tal-investiment fir-riċerka, standards 
komuni pijunieri u standardizzazzjoni u
tnaqqas il-ħin sakemm jaslu fis-suq ir-
riżultati tar-riċerka.

Emenda 30
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
għandhom jinkludu firxa wiesgħa ta' 
inizjattivi li jkopru l-katina sħiħa tal-
innovazzjoni. Diversi attivitajiet huma 
speċifikament maħsuba biex iwasslu r-
riżultati fis-suq: approċċ programmatiku 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-proġetti 
ta' dimostrazzjoni, azzjonijiet ta' użu mis-

L-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
għandhom jinkludu firxa wiesgħa ta' 
inizjattivi li jkopru l-katina sħiħa tal-
innovazzjoni u jsegwu approċċ integrat 
għas-soluzzjonijiet innovattivi tat-trasport 
mill-innovazzjoni rigward vetturi, sal-
infrastrutturi kif ukoll sas-sistemi tat-
transport. Diversi attivitajiet huma 
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suq u appoġġ għal standardizzazzjoni, 
regolamentazzjoni u strateġiji innovattivi 
fil-qasam tal-appalti lkoll jaqdu din il-mira.
Barra minn hekk, l-użu tal-involviment u 
kompetenza tal-partijiet interessati se jgħin 
jingħalaq id-distakk bejn ir-riżultati tar-
riċerka u l-iskjerament tagħhom fis-settur 
tat-trasport.

speċifikament maħsuba biex iwasslu r-
riżultati fis-suq: l-approċċ programmatiku 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-proġetti 
ta' dimostrazzjoni, l-azzjonijiet ta' użu mis-
suq u l-appoġġ għal standardizzazzjoni, 
regolamentazzjoni u strateġiji innovattivi 
fil-qasam tal-appalti lkoll jaqdu din il-mira.
Barra minn hekk, l-użu tal-involviment u 
kompetenza tal-partijiet interessati se jgħin 
jingħalaq id-distakk bejn ir-riżultati tar-
riċerka u l-iskjerament tagħhom fis-settur 
tat-trasport.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3 – punt 4.2 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni 
għal sistema ta' trasport aktar favur l-
ambjent, intelliġenti u integrata se jagħti 
kontribuzzjoni importanti lill-għanijiet tal-
Ewropa 2020 ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv u l-objettivi tal-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni. L-attivitajiet se jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-
Trasport bil-għan ta' Żona Unika tat-
Trasport Ewropew. Dawn se
jikkontribwixxu wkoll għall-għanijiet tal-
politika deskritti fl-inizjattivi ewlenin
'Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi', 'Politika 
Industrijali għall-Era tal-Globalizzazzjoni' 
u 'Aġenda Diġitali għall-Ewropa'.

L-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni 
għal sistema affidabbli ta' trasport aktar 
favur l-ambjent, intelliġenti u integrata se 
jagħti kontribuzzjoni importanti lill-
għanijiet tal-Ewropa 2020 ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-
objettivi tal-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni. L-attivitajiet se jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-
Trasport bil-għan ta' Żona Unika tat-
Trasport Ewropew. Dawn se jipparteċipaw 
ukoll fl-għanijiet tal-politika deskritti fl-
inizjattivi ewlenin 'Ewropa Effiċjenti fir-
Riżorsi', 'Politika Industrijali għall-Era tal-
Globalizzazzjoni' u 'Aġenda Diġitali għall-
Ewropa'. Se jittieħdu wkoll miżuri li 
jiżguraw il-koeżjoni ma' partijiet oħra ta' 
dawn il-programmi, partikolarment 
permezz tal-ħolqien ta' Komunità tal-
Għarfien u l-Innovazzjoni għall-mobbiltà 
urbana u bliet intelliġenti.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – introduzzjoni
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Trasport effiċjenti fir-riżorsi li 
jirrispetta l-ambjent

(a) Trasport effiċjenti fir-riżorsi li 
jirrispetta l-ambjent u s-saħħa pubblika

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mminimizzat l-impatt tat-
trasport fuq il-klima u l-ambjent billi
tittejjeb l-effiċjenza tiegħu fl-użu ta' riżorsi 
naturali, u billi titnaqqas d-dipendenza 
tiegħu fuq il-fjuwils fossili.

Il-mira hija li jiġi mminimizzat l-impatt tat-
trasport fuq il-klima u l-ambjent kif ukoll 
fuq is-saħħa pubblika billi jittejbu l-
kwalità, l-effiċjenza u l-effikaċja tiegħu fl-
użu ta' riżorsi naturali, u billi titnaqqas d-
dipendenza tiegħu fuq il-fjuwils fossili u 
billi jkun jiġu diversifikati s-sorsi tal-
provvista tal-fjuwil.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi
aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi elettriċi u 
vetturi oħrajn b'livell baxx ta' emissjonijiet 
jew mingħajr emissjonijiet, inklużi 
permezz ta' skoperti fil-magni, il-batteriji u 
l-infrastruttura; li jiġi eżaminat u sfruttat 
il-potenzjal tal-fjuwils alternattivi u s-
sistemi ta' propulsjoni innovattivi u aktar 
effiċjenti, inkluża l-infrastruttura tal-
fjuwil; li jiġi ottimizzat l-użu tal-
infrastrutturi, permezz ta' sistemi ta' 
trasport intelliġenti u tagħmir intelliġenti; 
u li jiżdied l-użu tal-ġestjoni tad-domanda 

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu, bħala 
l-ewwel pass, ikun li jitnaqqsu l-konsum 
tar-riżorsi u l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra u li titjieb l-effiċjenza
enerġetika ta' kull tip ta' vettura, sabiex 
jiġi aċċelerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi b'livell baxx 
ta' emissjonijiet jew mingħajr emissjonijiet
(eż. vetturi elettriċi, ibridi u li jaħdmu bl-
idroġenu, li jfisser mhux biss karozzi, iżda 
wkoll roti elettriċi, trammijiet u ferroviji) 
u l-infrastruttura ta' akkumpanjament,
inklużi permezz ta' skoperti fil-magni, il-
batteriji u l-infrastruttura u l-użu ta'
enerġiji rinnovabbli fit-trasport bil-
ferrovija, bl-ilma u bl-ajru; Huwa wkoll 
essenzjali li jkun hemm politika ta'
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u t-trasport pubbliku u mhux motorizzat, 
b'mod partikolari fiż-żoni urbani.

ġestjoni tal-iskart marbuta ma' dawn l-
innovazzjonijiet.

Minbarra dan, l-innovazzjoni kollha bil-
għan li tilħaq emissjonijiet baxxi jew 
emissjonijiet żero fil-mezzi kollha tat-
trasport għandha tiġi inkoraġġita, inkluż 
l-iżvilupp u l-isfruttament tal-potenzjal 
kbir tal-fjuwils alternattivi u sostenibbli, 
kif ukoll l-iżvilupp ta' sistemi ta' 
propulsjoni innovattivi u aktar effiċjenti, 
il-ħidma fuq l-ottimizzazzjoni tas-sistemi 
tal-fjuwil, il-piżijiet tal-vetturi u l-
ajrudinamika, u l-iżvilupp u l-
infrastruttura, u t-titjib fl-użu ta' sistemi 
ta' trasport intelliġenti u tagħmir 
intelliġenti. Huwa importanti li jiżdied l-
użu tat-trasport pubbliku u mhux 
motorizzat u l-ktajjen intermodali tal-
mobbiltà (mixi-użu tar-rota, car sharing, 
car pooling, mobbiltà pubblika u 
kollettiva) b'mod partikolari fiż-żoni 
urbani.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finalment, ilu ppruvat fuq bosta snin li l-
emissjonijiet tal-vetturi għandhom impatt 
fuq is-saħħa pubblika. Konsegwentement, 
it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' partikoli jrid 
jibqa' jkun wieħed mill-objettivi 
prijoritarji tal-Unjoni Ewropea fil-qasam 
tat-trasport. Għal dan il-għan, huwa 
essenzjali li tkun segwita din il-politika, 
filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari 
lill-iżvilupp tal-fjuwils alternattivi. Huwa 
wkoll essenzjali li jsir investiment 
f'soluzzjonijiet innovattivi biex jitnaqqas 
it-tniġġis akustiku u l-vibrazzjonijiet. L-
iżvilupp ta' fjuwils alternattivi u 
soluzzjonijiet innovattivi għat-tnaqqis tat-
tniġġis akustiku u l-vibrazzjonijiet se 
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jgħin jillimita l-emissjonijiet dannużi u 
jtejjeb il-benesseri tal-komunità.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jinħolqu approċċ u 
soluzzjonijiet għall-organizzazjoni 
innovattiva, trasparenti u moderna tal-
mobbiltà urbana, li jqisu tibdiliet soċjali 
demografiċi, flimkien ma' proposti għall-
koeżistenza tad-diversi mezzi ta' trasport 
f'żoni urbani, inkluż trasport mhux 
motorizzat, u konnessjonijiet man-
netwerk.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tiġi inkluża fil-paragrafu l-ġdid propost mir-rapporteur fl-emenda 18 
tagħha li tintroduċi KKI (Komunità ta' Konoxxenza u Innovazzjoni) ġdida għall-mobbiltà 
urbana u l-bliet intelliġenti.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konsegwentement, it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-partikoli u tal-istorbju 
jrid jibqa' jkun wieħed mill-objettivi 
prijoritarji tal-Unjoni Ewropea fil-qasam 
tat-trasport. Għal dan il-għan, huwa 
essenzjali li din il-politika tiġi segwita, 
filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari 
lill-iżvilupp ta' fjuwils alternattivi, 
infrastruttura u Sistemi ta' Trasport 
Intelliġenti.
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Emenda 38
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu rrikonċiljati l-ħtiġijiet 
tal-mobbiltà li dejjem jiżdiedu bi fluwidità 
mtejba tat-trasport, permezz ta' 
soluzzjonijiet innovattivi għal sistemi ta' 
trasport bla xkiel, inklużivi, bla periklu, 
sikuri u robusti.

Il-mira hija li jiġu rrikonċiljati l-ħtiġijiet 
tal-mobbiltà li dejjem jiżdiedu bi fluwidità 
mtejba tat-trasport, permezz ta' 
soluzzjonijiet innovattivi għal sistemi ta' 
trasport bla xkiel, intermodali, inklużivi,
aċċessibbli, bla periklu, sikuri u robusti, 
mingħajr ma wieħed jinsa l-importanza 
ta' infrastruttura ta' kwalità, innovattiva u 
intermodali.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta' 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta' soluzzjonijiet ta' ppjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-
impatt tat-theddid għas-sigurtà.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssodisfatti l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta' 
trasport, infrastruttura u loġistika integrati
u kompletament intermodali minn bieb 
għal bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta' soluzzjonijiet ta' ppjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-inċidenti u l-impatt 
tat-theddid għas-sigurtà.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta'
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u l-interoperabbiltà u li jiġu
ssodisfatti l-ħtiġijiet tal-utenti
prinċipalment billi jitneħħew l-ostakli 
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bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta' soluzzjonijiet ta' ppjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-
impatt tat-theddid għas-sigurtà.

(jiġifieri l-livell baxx ta' innovazzjoni fl-
infrastruttura f'żoni kbar fl-Ewropa u l-
mewt ta' avjazzjoni reġjonali u fuq skala 
żgħira) u permezz tal-promozzjoni tat-
trasport tal-utenti billi jiġu promossi
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex jiġu żviluppati applikazzjonijiet 
u sistemi intelliġenti tat-trasport għall-
ġestjoni tat-traffiku, biljetti integrati, 
informazzjoni dwar l-ivvjaġġar u l-ħlas u 
biex jiġi aċċelerat l-adozzjoni ta' 
soluzzjonijiet intermodali għall-
passiġġieri; tiġi adattata l-infrastruttura 
tat-toroq għal utenti tat-toroq bla 
protezzjoni u għall-ħtiġijiet ta' soċjetà li 
qed tixjieħ; jiġu identifikati l-benefiċċji li 
jistgħu jagħtu l-ITS u s-sistemi 
kooperattivi għall-ġestjoni tas-sigurtà tal-
infrastruttura; u biex drastikament tonqos 
l-okkorrenza tal-inċidenti (jiġifieri billi 
titjieb il-komunikazzjoni bejn l-
infrastruttura, il-maniġers tat-toroq u l-
vetturi permezz ta' sistemi intelliġenti kif 
ukoll fehim aħjar tal-imġiba tal-
parteċipanti tat-traffiku sabiex jitjiebu s-
soluzzjoni teknoloġiċi tal-vettura u għall-
prevenzjoni tas-sigurtà primarja u 
sekondarja fit-toroq, l-iżvilupp tal-ITS 
għall-utenti tat-toroq, l-attenzjoni lil 
gruppi b'riskju kbir bħal persuni fuq 
muturi, ċiklisti, pedoni) u l-impatt tat-
theddid għas-sigurtà (jiġifieri l-iżvilupp ta' 
sistemi disponibbli għad-detezzjoni tat-
theddid fl-avjazzjoni kif ukoll l-iżvilupp ta' 
tagħmir ta' reġistrazzjoni għas-sigurtà 
marittima).

Emenda 41

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Għandhom ikunu indirizzati l-
ħtiġijiet tas-sikurezza sabiex jinżamm 
bilanċ bejn soluzzjonijiet b'teknoloġija 
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avvanzata u soluzzjonijiet oħra, inkluż 
disinn innovattiv tat-toroq u tekniċi u 
teknoloġiji ġodda għall-infurzar.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Il-Kummissjoni għandha 
tinkoraġġixxi lill-Istati Membri 
jissorveljaw it-traffiku normali permezz 
ta' ġabra ta' indikaturi tal-prestazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-UE diġà qed tiġbor data dwar l-eżiti u ċ-ċirkostanzi tal-inċidenti. Iżda l-monitoraġġ tal-
prestazzjoni tal-pajjiżi unikament fuq il-bażi tar-riżultati tal-ħbit mhuwiex biżżejjed u għandu 
jiġi estiż.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) Il-mixi u l-użu tar-roti b'sikurezza 
għandu jkun wieħed mill-objettivi tal-
ġestjoni tas-sikurezza, li jkun appoġġat 
mir-riċerka u l-iżvilupp ta' approċċi 
innovattivi ġodda.

Emenda 44
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li tiġi msaħħa l-kompetittività u 
t-twettiq ta' industriji tal-manifattura tat-
trasport Ewropew u servizzi relatati.

Il-mira hija li tiġi msaħħa l-kompetittività u 
t-twettiq ta' industriji tal-manifattura tat-
trasport Ewropew u servizzi relatati, fil-
kuntest tal-ħtieġa dejjem tikber għal 
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soluzzjonijiet innovattivi tat-trasport, 
speċjalment fil-pajjiżi emerġenti. Billi 
jkunu fuq quddiem fit-teknoloġiji ġodda u 
fit-tnaqqis tal-ispejjeż ta' proċessi ta' 
manifattura eżistenti, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jikkontribwixxu għat-
tkabbir u impjiegi ta' ħiliet għolja fl-
industrija Ewropea tat-trasport, fid-dawl 
tal-kompetizzjoni dejjem akbar.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
mezzi innovattivi tat-trasport u li titħejja t-
triq għal dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq 
kunċetti u disinji ġodda, sistemi intelliġenti 
ta' kontroll u standards interoperabbli, 
proċessi ta' produzzjoni effiċjenti, ħinijiet 
iqsar ta' żvilupp u spejjeż imnaqqsa taċ-
ċiklu tal-ħajja.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni l-ġdida ta' 
mezzi tat-trasport u sistemi tat-trasport 
innovattivi u jsir xogħol fuq kunċetti u 
disinji ġodda bil-għan li jiġi żviluppat dak 
li jmiss. Se jkun meħtieġ ukoll li jiġu 
żviluppati sistemi intelliġenti ta' kontroll,
standards interoperabbli, servizzi 
intelliġenti tat-trasport, infrastrutturi 
intermodali intelliġenti u proċessi ta' 
produzzjoni u ta' riċiklaġġ effiċjenti u jiġu 
milħuqa ħinijiet iqsar ta' żvilupp u spejjeż 
imnaqqsa taċ-ċiklu tal-ħajja.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Loġistika intelliġenti
L-għan huwa li jkunu rrikonċiljati x-
xejriet tal-konsumaturi ġodda li qed 
jikbru b'katina tal-forniment tar-riżorsi 
effiċjenti u d-distribuzzjoni tal-merkanzija 
tal-aħħar mil ottimali.
Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun 
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biex ikun mifhum aħjar l-impatt tax-
xejriet tal-konsumaturi ġodda u futuri u l-
impatt tagħhom fuq il-loġistika tal-
merkanzija urbana, it-traffiku u l-
konġestjoni; jiġu żviluppati strumenti 
ġodda tal-IT u tal-ġestjoni tal-loġistika, 
billi jitjiebu s-sistemi tal-informazzjoni 
f'ħin reali; jiġu ġestiti, intraċċati u 
lokalizzati l-flussi tal-merkanzija, l-
integrazzjoni u l-komunikazzjoni dwar il-
vetturi u mal-infrastruttura; jiġu 
żviluppati sistemi mhux konvenzjonali 
għat-tqassim tal-oġġetti; jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet intermodali kompetittivi 
għall-katina tal-provvista u l-pjattaformi 
loġistiċi li jtejbu l-flussi tal-merkanzija.

Emenda 47
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jiżdied il-fehim ta' tendenzi u prospetti 
soċjoekonomiċi relatati mat-trasport, u li 
dawk li jfasslu l-politika tingħatalhom dejta 
u analiżi bbażati fuq l-evidenza.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jiżdied il-fehim ta' tendenzi u prospetti 
soċjoekonomiċi relatati mat-trasport, u li 
dawk li jfasslu l-politika tingħatalhom dejta 
u analiżi bbażati fuq l-evidenza. Dan 
jinkludi wkoll l-impatt tal-liberalizzazzjoni 
tas-settur tat-trasport u l-mobbiltà, bħall-
ħtieġa li jkun mifhum aħjar l-effett tal-
liberalizzazzjoni tal-ferroviji fuq il-kwalità 
tas-servizzi, l-ambjent u l-interessi soċjali 
tal-impjegati. Ikun jaqbel li wieħed 
jipprova jirrikonċilja l-objettivi tas-
sostenibilità u l-bżonnijiet soċjali meta 
jkunu qed jiġu ppjanati l-politiki tat-
trasport, biex jiġu evitati b'mod 
partikolari l-inugwaljanzi soċjali fir-
rigward tal-mobbiltà u biex tittejjeb is-
sitwazzjoni tal-utenti vulnerabbli.

Emenda 48
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt da (ġdid) – introduzzjoni
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Komunità ta' Konoxxenza u 
Innovazzjoni għall-mobbiltà urbana u l-
bliet intelliġenti

Emenda 49
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt da (ġdid) – paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'soċjetà Ewropea dejjem iktar 
urbanizzata, il-mobbiltà urbana 
tikkostitwixxi sfida maġġuri għad-
deċennji li ġejjin. Din hija sfida f'termini 
ekonomiċi, ta' impjieg iżda wkoll tal-
kwalità tal-għajxien tal-abitanti urbani.

Emenda 50
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt da (ġdid) – paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan il-kuntest, il-ħolqien ta' KIC dwar 
il-mobbiltà urbana huwa għalkollox 
rilevanti u għandu jitħeġġeġ. L-
istituzzjonijiet ta' tagħlim, iċ-ċentri ta' 
riċerka u l-impriżi magħquda fi ħdan din 
il-KIC iridu jaħdmu biex isawru mobbiltà 
sostenibbli bbażata fuq ktajjen loġistiċi 
effikaċi għat-trasport tal-persuni u tal-
merkanzija fiż-żoni urbani u fis-sobborgi. 
Dan kollu se jkollu l-għan li jnaqqas it-
traffiku, l-inċidenti, it-tniġġis atmosferiku 
u akustiku, iżda wkoll li jsaħħaħ is-suq 
intern.

Emenda 51
Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt da (ġdid) – paragrafu 3 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evoluzzjoni tal-mobbiltà urbana u l-
iżvilupp ta' netwerk tat-trasport 
intelliġenti għandhom jippermettu t-tibdil 
fl-imġiba tal-utenti tat-trasport billi 
jiffavorixxu mobbiltà u mezzi tat-trasport 
sostenibbli. Għalhekk, huwa importanti li 
jiġu żviluppati infrastrutturi sikuri għall-
pedoni u ċ-ċiklisti, b'mod partikolari fil-
bliet u bejn il-bliet, kif ukoll li tissaħħaħ l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi tat-
trasport.
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