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Emenda 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li t-trasport huwa l-bażi tal-
attività ekonomika u soċjali Ewropea, li s-
settur tat-trasport jirrappreżenta 4.6 % tal-
PGD tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li 
jimpjega 9.2 miljun ruħ, u li, minbarra li 
jippermetti l-komunikazzjoni bejn l-
individwi u l-komunitajiet u li jipprovdi n-
netwerk li fl-aħħar mill-aħħar il-moviment 
tal-oġġetti fis-suq uniku jiddependi minnu, 
is-settur huwa sinifikanti fir-rigward tal-
kontribut potenzjali tiegħu biex tiġi żgurata 
l-koeżjoni soċjali, tingħata spinta lill-
impjiegi u lill-kummerċ u jissaħħaħ is-
settur tat-turiżmu, flimkien mal-kontribut li 
sistema tat-trasport effiċjenti tista' tagħti 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju, 
it-tniġġis u l-konġestjoni;

1. Ifakkar li t-trasport huwa l-bażi tal-
attività ekonomika u soċjali Ewropea, li s-
settur tat-trasport jirrappreżenta 4.6 % tal-
PGD tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li 
jimpjega 9.2 miljun ruħ, u li, minbarra li 
jippermetti l-komunikazzjoni bejn l-
individwi u l-komunitajiet u li jipprovdi n-
netwerk li fl-aħħar mill-aħħar il-moviment 
tal-oġġetti fis-suq uniku jiddependi minnu, 
is-settur huwa sinifikanti fir-rigward tal-
kontribut potenzjali tiegħu biex tiġi żgurata 
l-koeżjoni soċjali, tingħata spinta lill-
impjiegi u lill-kummerċ u jissaħħaħ is-
settur tat-turiżmu, flimkien mal-kontribut li 
sistema tat-trasport effiċjenti tista' tagħti 
biex jitnaqqsu l-inċidenti, l-emissjonijiet 
tal-karbonju u d-dipendenza fuq iż-żejt, it-
tniġġis u l-konġestjoni¸kif iffissati fil-miri 
u l-leġiżlazzjoni tal-UE;

Or. en

Emenda 2
Inés Ayala Sender

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li t-trasport huwa l-bażi tal-
attività ekonomika u soċjali Ewropea, li s-
settur tat-trasport jirrappreżenta 4.6 % tal-
PGD tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li 
jimpjega 9.2 miljun ruħ, u li, minbarra li 
jippermetti l-komunikazzjoni bejn l-
individwi u l-komunitajiet u li jipprovdi n-

1. Ifakkar li t-trasport huwa l-bażi tal-
attività ekonomika u soċjali Ewropea, li s-
settur tat-trasport jirrappreżenta 4.6 % tal-
PGD tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li 
jimpjega 9.2 miljun ruħ, u li, minbarra li 
jippermetti l-komunikazzjoni bejn l-
individwi u l-komunitajiet u li jipprovdi n-



PE454.402v01-00 4/29 AM\840841MT.doc

MT

netwerk li fl-aħħar mill-aħħar il-moviment 
tal-oġġetti fis-suq uniku jiddependi minnu, 
is-settur huwa sinifikanti fir-rigward tal-
kontribut potenzjali tiegħu biex tiġi żgurata 
l-koeżjoni soċjali, tingħata spinta lill-
impjiegi u lill-kummerċ u jissaħħaħ is-
settur tat-turiżmu, flimkien mal-kontribut li 
sistema tat-trasport effiċjenti tista' tagħti 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju, 
it-tniġġis u l-konġestjoni;

netwerk li fl-aħħar mill-aħħar il-moviment 
tal-oġġetti fis-suq uniku jiddependi minnu, 
is-settur huwa sinifikanti fir-rigward tal-
kontribut potenzjali tiegħu biex tiġi żgurata 
l-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali
tingħata spinta lill-impjiegi u lill-kummerċ 
u jissaħħaħ is-settur tat-turiżmu, flimkien 
mal-kontribut li sistema tat-trasport 
effiċjenti u affidabbli tista' tagħti biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju, it-
tniġġis u l-konġestjoni;

Or. es

Emenda 3
Roberts Zīle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li t-trasport huwa l-bażi tal-
attività ekonomika u soċjali Ewropea, li s-
settur tat-trasport jirrappreżenta 4.6 % tal-
PGD tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li 
jimpjega 9.2 miljun ruħ, u li, minbarra li 
jippermetti l-komunikazzjoni bejn l-
individwi u l-komunitajiet u li jipprovdi n-
netwerk li fl-aħħar mill-aħħar il-moviment 
tal-oġġetti fis-suq uniku jiddependi minnu, 
is-settur huwa sinifikanti fir-rigward tal-
kontribut potenzjali tiegħu biex tiġi żgurata 
l-koeżjoni soċjali, tingħata spinta lill-
impjiegi u lill-kummerċ u jissaħħaħ is-
settur tat-turiżmu, flimkien mal-kontribut li 
sistema tat-trasport effiċjenti tista' tagħti 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju, 
it-tniġġis u l-konġestjoni;

1. Ifakkar li t-trasport huwa l-bażi tal-
attività ekonomika u soċjali Ewropea, li s-
settur tat-trasport jirrappreżenta 4.6 % tal-
PGD tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li 
jimpjega 9.2 miljun ruħ, u li, minbarra li 
jippermetti l-komunikazzjoni bejn l-
individwi u l-komunitajiet u li jipprovdi n-
netwerk li fl-aħħar mill-aħħar il-moviment 
tal-oġġetti fis-suq uniku jiddependi minnu, 
is-settur huwa sinifikanti fir-rigward tal-
kontribut potenzjali tiegħu biex tiġi żgurata 
l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali
tingħata spinta lill-impjiegi u lill-kummerċ 
u jissaħħaħ is-settur tat-turiżmu, flimkien 
mal-kontribut li sistema tat-trasport 
effiċjenti tista' tagħti biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju, it-tniġġis u l-
konġestjoni;

Or. en
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Emenda 4
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li t-trasport huwa l-bażi tal-
attività ekonomika u soċjali Ewropea, li s-
settur tat-trasport jirrappreżenta 4.6 % tal-
PGD tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li 
jimpjega 9.2 miljun ruħ, u li, minbarra li 
jippermetti l-komunikazzjoni bejn l-
individwi u l-komunitajiet u li jipprovdi n-
netwerk li fl-aħħar mill-aħħar il-
moviment tal-oġġetti fis-suq uniku 
jiddependi minnu, is-settur huwa 
sinifikanti fir-rigward tal-kontribut 
potenzjali tiegħu biex tiġi żgurata l-
koeżjoni soċjali, tingħata spinta lill-
impjiegi u lill-kummerċ u jissaħħaħ is-
settur tat-turiżmu, flimkien mal-kontribut li 
sistema tat-trasport effiċjenti tista' tagħti 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju, 
it-tniġġis u l-konġestjoni;

1. Ifakkar li t-trasport huwa l-bażi tal-
attività ekonomika u soċjali Ewropea, li s-
settur tat-trasport jirrappreżenta 4.6 % tal-
PGD tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li 
jimpjega 9.2 miljun ruħ, u li, minbarra li 
jippermetti l-komunikazzjoni bejn l-
individwi u l-komunitajiet u li jipprovdi n-
netwerk li jagħmel possibbli t-tkabbir fil-
kummerċ intra-Ewropew u t-tlestija tas-
suq uniku, is-settur huwa sinifikanti fir-
rigward tal-kontribut potenzjali tiegħu biex 
tiġi żgurata l-koeżjoni soċjali, ekonomika 
u territorjali, speċjalment fir-reġjuni li 
huma inqas aċċessibbli jew diffiċli biex 
jintlaħqu, b'mod li jitnaqqsu d-distanzi u 
tiġi promossa l-integrazzjoni Ewropea, 
tingħata spinta lill-impjiegi u lill-kummerċ 
u jissaħħaħ is-settur tat-turiżmu, flimkien 
mal-kontribut li sistema tat-trasport 
effiċjenti tista' tagħti biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju, it-tniġġis u l-
konġestjoni;

Or. pt

Emenda 5
Isabelle Durant, Michael Cramer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa 
li d-deċiżjonijiet dwar ir-riżorsi baġitarji 
jintrabtu mal-opportunitajiet, ħaġa li ssir 
billi jiġu internalizzati l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali esterni f'dan is-settur u għaż-
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żmien twil billi jiġu evitati dawn l-ispejjeż 
esterni;

Or. en

Emenda 6
Inés Ayala Sender

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jinnota l-importanza tas-settur tat-
trasport fil-politika industrijali tal-UE, 
kemm f'termini tal-kontribut tiegħu għall-
prodott gross domestiku kif ukoll f'termini 
ta' impjiegi. Iqis li l-Unjoni Ewropea, 
barra minn hekk, hija l-mexxejja 
industrijali fit-teknoloġija tat-trasport (l-
industrija ajrunawtika, l-ivvjaġġar 
ferrovjarju b'veloċità għolja, sistemi 
intelliġenti ta' ġestjoni tat-trasport, sistemi 
avvanzati  ta'kontroll, sigurtà u 
interoperabilità, l-ERMTS, is-SESAR, 
inġinerija sikura u sostenibbli tal-
infrastruttura, eċċ.), u li l-UE għandha 
għalhekk tadotta qafas finanzjarju li 
jagħmilha possibbli għaliha li żżomm u 
ssaħħaħ ir-rwol mexxej tagħha f'dak is-
settur industrijali.  Jemmen li l-perjodu 
finazjarju li jmiss għandu jagħtu lis-settur 
tat-trasport tal-UE l-opportunità li 
jikkonsolida r-rwol mexxej tiegħu 
b'teknoloġija ekoloġika, sikura u 
intelliġenti li tikkontribwixxi għal iktar 
żvilupp ekonomiku u iktar koeżjoni 
ekonomika u soċjali;

Or. es

Emenda 7
Ádám Kósa

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Iqis li huwa ovvju li, mil-lat tal-isfidi 
politiċi u r-riżorsi baġitarji għall-perjodu 
wara l-2013, kważi l-objettivi adottati 
kollha tal-UE, kemm jekk imfissra 
f'termini ta' Ewropa 2020 kif ukoll jekk 
f'oqfsa oħra, jiddependu minn settur tat-
trasport effiċjenti, sostenibbli u 
ambjentalment aċċettabbli;

2. Iqis li huwa ovvju li, mil-lat tal-isfidi 
politiċi u r-riżorsi baġitarji għall-perjodu 
wara l-2013, kważi l-objettivi adottati 
kollha tal-UE, kemm jekk imfissra 
f'termini ta' Ewropa 2020 kif ukoll jekk 
f'oqfsa oħra, jiddependu minn settur tat-
trasport effiċjenti, sostenibbli u 
ambjentalment aċċettabbli kif ukoll 
aċċessibbli;

Or. en

Emenda 8
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jinnota li l-Istrateġija EU 2020 
tipprova tikseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv permezz tal-
għarfien u l-innovazzjoni, effiċjenza 
enerġetika li kapaċi toħloq ekonomija 
ekoloġika u xorta kompetittiva, u l-
promozzjoni ta' koeżjoni territorjali u 
soċjali bħala linji gwida transapplikabbli 
marbuta direttament mal-appoġġ għas-
settur tat-trasport u tat-turiżmu;

Or. pt

Emenda 9
Inés Ayala Sender

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinsisti li, meta titqies b'mod partikolari 
minn perspettiva ta' effiċjenza finanzjarja, 

3. Jinsisti li, meta titqies b'mod partikolari 
minn perspettiva ta' effiċjenza finanzjarja, 
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il-ħtieġa li jiġi żgurat il-valur miżjud reali 
min-nefqa baġitarja tal-UE fuq punti tal-
politika dwar it-trasport hija importanti 
ferm; jinnota li, filwaqt li jridu jiġu evitati 
d-duplikazzjoni jew it-trasferiment tal-
investiment u tal-infiq li jkun aħjar li jsiru 
f'livell nazzjonali u reġjonali, huwa 
essenzjali li ma jintilfux l-opportunitajiet 
biex jiġi ffaċilitat it-tkabbir sostenibbli li l-
valur miżjud tal-infiq tal-UE għat-trasport 
biss jista' jipprovdi;

il-ħtieġa li jiġi żgurat il-valur miżjud reali 
min-nefqa baġitarja tal-UE fuq punti tal-
politika dwar it-trasport hija importanti 
ferm; jinnota li huwa essenzjali li ma 
jintilfux l-opportunitajiet biex jiġi ffaċilitat 
it-tkabbir sostenibbli li l-valur miżjud tal-
infiq tal-UE għat-trasport biss jista' 
jipprovdi u biex jiġu evitati l-ineffiċjenzi;

Or. es

Emenda 10
Roberts Zīle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinsisti li, meta titqies b'mod partikolari 
minn perspettiva ta' effiċjenza finanzjarja, 
il-ħtieġa li jiġi żgurat il-valur miżjud reali 
min-nefqa baġitarja tal-UE fuq punti tal-
politika dwar it-trasport hija importanti 
ferm; jinnota li, filwaqt li jridu jiġu evitati 
d-duplikazzjoni jew it-trasferiment tal-
investiment u tal-infiq li jkun aħjar li jsiru 
f'livell nazzjonali u reġjonali, huwa 
essenzjali li ma jintilfux l-opportunitajiet 
biex jiġi ffaċilitat it-tkabbir sostenibbli li l-
valur miżjud tal-infiq tal-UE għat-trasport 
biss jista' jipprovdi;

3. Jinsisti li, meta titqies b'mod partikolari 
minn perspettiva ta' effiċjenza finanzjarja, 
il-ħtieġa li jiġi żgurat il-valur miżjud reali 
min-nefqa baġitarja tal-UE fuq punti tal-
politika dwar it-trasport hija importanti 
ferm; jinnota li, filwaqt li jridu jiġu evitati 
d-duplikazzjoni jew it-trasferiment tal-
investiment u tal-infiq li jkun aħjar li jsiru 
f'livell nazzjonali u reġjonali, huwa 
essenzjali li ma jintilfux l-opportunitajiet 
biex jiġi ffaċilitat it-tkabbir sostenibbli li l-
valur miżjud tal-infiq tal-UE għat-trasport 
biss jista' jipprovdi fil-livelli nazzjonali, 
reġjonali u transkonfinali;

Or. en

Emenda 11
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinsisti li, meta titqies b'mod partikolari 
minn perspettiva ta' effiċjenza finanzjarja, 
il-ħtieġa li jiġi żgurat il-valur miżjud reali 
min-nefqa baġitarja tal-UE fuq punti tal-
politika dwar it-trasport hija importanti 
ferm; jinnota li, filwaqt li jridu jiġu evitati 
d-duplikazzjoni jew it-trasferiment tal-
investiment u tal-infiq li jkun aħjar li jsiru 
f'livell nazzjonali u reġjonali, huwa 
essenzjali li ma jintilfux l-opportunitajiet 
biex jiġi ffaċilitat it-tkabbir sostenibbli li l-
valur miżjud tal-infiq tal-UE għat-trasport 
biss jista' jipprovdi;

3. Jinsisti li, meta titqies b'mod partikolari 
minn perspettiva ta' effiċjenza finanzjarja, 
il-ħtieġa li jiġi żgurat il-valur miżjud reali 
min-nefqa baġitarja tal-UE fuq punti tal-
politika dwar it-trasport hija importanti 
ferm, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
finanzjarja u fid-dawl tal-klima kurrenti 
tal-awsterità tal-finanzi pubbliċi fl-Istati 
Membri;  jinnota li, filwaqt li jridu jiġu 
evitati d-duplikazzjoni jew it-trasferiment 
tal-investiment u tal-infiq li jkun aħjar li 
jsiru f'livell nazzjonali u reġjonali, huwa 
essenzjali li ma jintilfux l-opportunitajiet 
biex jiġi ffaċilitat it-tkabbir sostenibbli li l-
valur miżjud tal-infiq tal-UE għat-trasport 
biss jista' jipprovdi;

Or. pt

Emenda 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jisħaq fuq ir-rwol importanti ħafna 
tal-aġenziji fl-integrazzjoni tas-sistemi ta' 
trasport f'termini ta' sigurtà, 
interoperabilità u funzjonament; hu 
mħasseb dwar il-qabża dejjem tikber bejn 
ir-responsabilitajiet tagħhom u r-riżorsi 
baġitarji allokati lilhom;

Or. fr

Emenda 13
Anne E. Jensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Japprova l-fehma tal-Kummissjoni li l-
infrastruttura transkonfinali hija wieħed 
mill-aħjar eżempji ta' fejn l-UE tista' 
tnaqqas id-differenzi u tikseb l-aħjar 
riżultati; iqis li appoġġ finanzjarju mmirat 
f'livell tal-UE jista' jgħin biex jinbdew 
proġetti importanti oħra, li spiss ikollhom 
potenzjal kummerċjali kbir fuq perjodu 
twil ta' żmien; jinnota li xi pajjiżi issa qed 
iniedu proġetti ta' investiment 
infrastrutturali enormi u ambizzjużi, li ż-
żamma tal-kompetittività tfisser li l-
Ewropa għandha interess strateġiku 
partikolarment qawwi f'infrastruttura 
effikaċi, biex jitqiegħdu s-sisien għal 
tkabbir ekonomiku fuq perjodu twil ta' 
żmien, u li r-riżultat ikun netwerk 
Ewropew ta' trasport bażiku li jittrasferixxi 
l-flussi ta' passiġġieri u merkanzija lejn
modi ta' trasport aktar sostenibbli; jinnota 
li jeħtieġ li tali appoġġ jintuża 
partikolarment għal prijoritajiet ewlenin –
it-tneħħija ta' ostakli minn assi strateġiċi 
trans-Ewropej, it-tħeġġiġ tal-estensjoni 
tagħhom u l-bini ta' konnessjonijiet 
transkonfinali u intermodali;

4. Japprova l-fehma tal-Kummissjoni li l-
infrastruttura transkonfinali hija wieħed 
mill-aħjar eżempji ta' fejn l-UE tista' 
tnaqqas id-differenzi u tikseb l-aħjar 
riżultati; iqis li appoġġ finanzjarju mmirat 
f'livell tal-UE jista' jgħin biex jinbdew 
proġetti importanti oħra, li spiss ikollhom 
potenzjal kummerċjali kbir fuq perjodu 
twil ta' żmien; jinnota li xi pajjiżi issa qed 
iniedu proġetti ta' investiment 
infrastrutturali enormi u ambizzjużi, li ż-
żamma tal-kompetittività tfisser li l-
Ewropa għandha interess strateġiku 
partikolarment qawwi f'infrastruttura 
effikaċi, biex jitqiegħdu s-sisien għal 
tkabbir ekonomiku fuq perjodu twil ta' 
żmien, u li r-riżultat ikun netwerk 
Ewropew ta' trasport bażiku li jiżgura 
settur tat-trasport aktar effiċjenti fl-
enerġija; jinnota li jeħtieġ li tali appoġġ 
jintuża partikolarment għal prijoritajiet 
ewlenin – it-tneħħija ta' ostakli minn assi 
strateġiċi trans-Ewropej, it-tħeġġiġ tal-
estensjoni tagħhom u l-bini ta' 
konnessjonijiet transkonfinali u 
speċjalment intermodali;

Or. en

Emenda 14
Ádám Kósa

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Japprova l-fehma tal-Kummissjoni li l-
infrastruttura transkonfinali hija wieħed 
mill-aħjar eżempji ta' fejn l-UE tista' 
tnaqqas id-differenzi u tikseb l-aħjar 
riżultati; iqis li appoġġ finanzjarju mmirat 
f'livell tal-UE jista' jgħin biex jinbdew 
proġetti importanti oħra, li spiss ikollhom 

4. Japprova l-fehma tal-Kummissjoni li l-
infrastruttura transkonfinali hija wieħed 
mill-aħjar eżempji ta' fejn l-UE tista' 
tnaqqas id-differenzi u tikseb l-aħjar 
riżultati; iqis li appoġġ finanzjarju mmirat 
f'livell tal-UE jista' jgħin biex jinbdew 
proġetti importanti oħra, li spiss ikollhom 
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potenzjal kummerċjali kbir fuq perjodu 
twil ta' żmien; jinnota li xi pajjiżi issa qed 
iniedu proġetti ta' investiment 
infrastrutturali enormi u ambizzjużi, li ż-
żamma tal-kompetittività tfisser li l-
Ewropa għandha interess strateġiku 
partikolarment qawwi f'infrastruttura 
effikaċi, biex jitqiegħdu s-sisien għal 
tkabbir ekonomiku fuq perjodu twil ta' 
żmien, u li r-riżultat ikun netwerk 
Ewropew ta' trasport bażiku li jittrasferixxi 
l-flussi ta' passiġġieri u merkanzija lejn 
modi ta' trasport aktar sostenibbli; jinnota li 
jeħtieġ li tali appoġġ jintuża partikolarment 
għal prijoritajiet ewlenin – it-tneħħija ta' 
ostakli minn assi strateġiċi trans-Ewropej, 
it-tħeġġiġ tal-estensjoni tagħhom u l-bini 
ta' konnessjonijiet transkonfinali u 
intermodali;

potenzjal kummerċjali kbir fuq perjodu 
twil ta' żmien; jinnota li xi pajjiżi issa qed 
iniedu proġetti ta' investiment 
infrastrutturali enormi u ambizzjużi, li ż-
żamma tal-kompetittività tfisser li l-
Ewropa għandha interess strateġiku 
partikolarment qawwi f'infrastruttura 
effikaċi, biex jitqiegħdu s-sisien għal 
tkabbir ekonomiku fuq perjodu twil ta' 
żmien, u li r-riżultat ikun netwerk 
Ewropew ta' trasport bażiku li jittrasferixxi 
l-flussi ta' passiġġieri u merkanzija lejn 
modi ta' trasport aktar sostenibbli u 
aċċessibbli; jinnota li jeħtieġ li tali appoġġ 
jintuża partikolarment għal prijoritajiet 
ewlenin – it-tneħħija ta' ostakli minn assi 
strateġiċi trans-Ewropej, it-tħeġġiġ tal-
estensjoni tagħhom u l-bini ta' 
konnessjonijiet transkonfinali u 
intermodali;

Or. en

Emenda 15
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Japprova l-fehma tal-Kummissjoni li l-
infrastruttura transkonfinali hija wieħed 
mill-aħjar eżempji ta' fejn l-UE tista' 
tnaqqas id-differenzi u tikseb l-aħjar 
riżultati; iqis li appoġġ finanzjarju mmirat 
f'livell tal-UE jista' jgħin biex jinbdew 
proġetti importanti oħra, li spiss ikollhom 
potenzjal kummerċjali kbir fuq perjodu 
twil ta' żmien; jinnota li xi pajjiżi issa qed 
iniedu proġetti ta' investiment 
infrastrutturali enormi u ambizzjużi, li ż-
żamma tal-kompetittività tfisser li l-
Ewropa għandha interess strateġiku
partikolarment qawwi f'infrastruttura 
effikaċi, biex jitqiegħdu s-sisien għal 
tkabbir ekonomiku fuq perjodu twil ta' 

4. Japprova l-fehma tal-Kummissjoni li l-
infrastruttura transkonfinali hija wieħed 
mill-aħjar eżempji ta' fejn l-UE tista' 
tnaqqas id-differenzi u tikseb l-aħjar 
riżultati; iqis li appoġġ finanzjarju mmirat 
f'livell tal-UE jista' jgħin biex jinbdew 
proġetti importanti oħra, li spiss ikollhom 
potenzjal kummerċjali kbir fuq perjodu 
twil ta' żmien; jinnota li xi pajjiżi issa qed 
iniedu proġetti ta' investiment 
infrastrutturali enormi u ambizzjużi, li ż-
żamma tal-kompetittività Ewropea 
għandha tkun ibbażata fuq l-appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li 
jissaħħaħ partikolarment interess 
strateġiku qawwi f'infrastruttura effikaċi, 
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żmien, u li r-riżultat ikun netwerk 
Ewropew ta' trasport bażiku li jittrasferixxi 
l-flussi ta' passiġġieri u merkanzija lejn 
modi ta' trasport aktar sostenibbli; jinnota li 
jeħtieġ li tali appoġġ jintuża partikolarment 
għal prijoritajiet ewlenin – it-tneħħija ta' 
ostakli minn assi strateġiċi trans-Ewropej, 
it-tħeġġiġ tal-estensjoni tagħhom u l-bini 
ta' konnessjonijiet transkonfinali u 
intermodali;

biex jitqiegħdu s-sisien għal tkabbir 
ekonomiku fuq perjodu twil ta' żmien, u li 
r-riżultat ikun netwerk Ewropew ta' 
trasport bażiku li jittrasferixxi l-flussi ta' 
passiġġieri u merkanzija lejn modi ta' 
trasport aktar sostenibbli u alternattivi 
għat-trasport bl-ajru u fit-triq; jinnota li 
jeħtieġ li tali appoġġ jintuża partikolarment 
għal prijoritajiet ewlenin – it-tneħħija ta' 
ostakli minn assi strateġiċi trans-Ewropej, 
it-tħeġġiġ tal-estensjoni tagħhom u l-bini 
ta' konnessjonijiet transkonfinali u 
intermodali;

Or. pt

Emenda 16
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri biex iqisu li jiżviluppaw politika 
integrata tal-UE għall-passaġġi tal-ilma 
interni – b'kunsiderazzjoni tal-benefiċċji 
tat-trasport bil-vapur fin-netwerk integrat 
tax-xmajjar u l-kanali tal-Ewropa, u l-fatt 
li l-UE għandha iktar minn 37 000 
passaġġ tal-ilma li jorbtu mijiet ta' bliet u 
reġjuni industrijali u li 20 minn 27 Stat 
Membru għandhom passaġġi tal-ilma 
interni – u biex jagħtu appoġġ xieraq għal 
dan mill-baġits tal-UE u tal-Istati 
Membri;

Or. ro

Emenda 17
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid) 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jenfasizza l-bżonn – fid-dawl tal-
potenzjal tat-trasport ekoloġiku effiċjenti 
li jiġġenera impjiegi ġodda – li, permezz 
tal-politiki u l-istrumenti finanzjarji tal-
UE, jiġi appoġġat l-iżvilupp tal-
infrastruttura meħtieġa għall-vetturi 
elettriċi u l-integrazzjoni tagħhom 
f'netwerk intelliġenti tal-enerġija madwar 
l-Ewropa li jkun jista' wkoll juża l-
enerġija ġġenerata lokalment minn sorsi 
ta' enerġija rin(n)?ovabbli;

Or. ro

Emenda 18
Anne E. Jensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari 
għall-valur miżjud tan-Netwerk tat-
Trasport Trans-Ewropew (TEN-T), li l-
proġetti prijoritarji tiegħu huma kollha 
transnazzjonali u li l-valur miżjud tiegħu 
huwa partikolarment evidenti f'taqsimiet 
transkonfinali tal-proġetti u fil-kapaċità tal-
investiment tal-UE li jimmobilizza firxa 
wiesgħa ta' finanzjament pubbliku u privat 
għal proġetti strateġiċi;

5. Jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari 
għall-valur miżjud tan-Netwerk tat-
Trasport Trans-Ewropew (TEN-T), li l-
proġetti prijoritarji tiegħu huma kollha 
transnazzjonali u li l-valur miżjud tiegħu 
huwa partikolarment evidenti f'taqsimiet 
transkonfinali tal-proġetti¸ f'investimenti 
f'reġjuni estremi/interni? u fil-kapaċità 
tal-investiment tal-UE li jimmobilizza firxa 
wiesgħa ta' finanzjament pubbliku u privat 
għal proġetti strateġiċi;

Or. en

Emenda 19
Roberts Zīle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari 
għall-valur miżjud tan-Netwerk tat-
Trasport Trans-Ewropew (TEN-T), li l-
proġetti prijoritarji tiegħu huma kollha 
transnazzjonali u li l-valur miżjud tiegħu 
huwa partikolarment evidenti f'taqsimiet 
transkonfinali tal-proġetti u fil-kapaċità tal-
investiment tal-UE li jimmobilizza firxa 
wiesgħa ta' finanzjament pubbliku u privat 
għal proġetti strateġiċi;

5. Jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari 
għall-valur miżjud tan-Netwerk tat-
Trasport Trans-Ewropew (TEN-T), li l-
proġetti prijoritarji tiegħu huma kollha 
transnazzjonali u li l-valur miżjud tiegħu 
huwa partikolarment evidenti fil-kuntest 
tal-iżvilupp ta' netwerk tal-UE tat-trasport 
li jkun effiċjenti, mulitmodali u 
komprensiv u fl-indirizzar tal-kwistjoni 
tan-nuqqas ta' aċċessibilità u 
interoperabilità baxxa bejn diversi 
partijiet tal-UE, f'taqsimiet transkonfinali 
tal-proġetti u fil-kapaċità tal-investiment 
tal-UE li jimmobilizza firxa wiesgħa ta' 
finanzjament pubbliku u privat għal 
proġetti strateġiċi;

Or. en

Emenda 20
Dominique Riquet, Michel Dantin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Iffakkar li r-rekwiżiti ta' finanzjament 
għall-proġetti TEN-T għal bejn l-1996 u l-
2020 huma stmati għal EUR 900 biljun, li 
EUR 500 biljun minnhom għad iridu jiġu 
ffinanzjati, u EUR 395 biljun huma għat-
30 proġett prijoritarju kurrenti tat-TEN-T, 
li EUR 270 biljun minnhom għad iridu 
jiġu ffinanzjati;

Or. fr

Emenda 21
Isabelle Durant, Michael Cramer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid) 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jista' jinkiseb iffrankar essenzjali fil-
baġit tal-UE kif ukoll fil-baġits tal-Istati 
Membri billi jiġu riallokati riżorsi mill-
miżuri tal-infrastruttura għat-tnaqqis tal-
istorbju (eż. l-iskrins kontra l-istorbju) 
għall-attrezzar mill-ġdid tal-vetturi 
b'tekniki ta' livell baxx ta' storbju, bħal 
blokok tal-brejk komposti għall-vaguni 
tal-merkanzija, fejn investiment ta' 
madwar EUR 2 biljuni jista' jiffranka sa 
70 % mill-ispejjeż oriġinali tal-investiment 
fl-infrastruttura. Qed isir u jista' jsir 
iffrankar simili billi wieħed jinvesti fl-
ERTMS kemm għall-infrastruttura kif 
ukoll għall-vetturi ferrovjarji, filwaqt li 
jiżdiedu s-sikurezza u l-effiċjenza 
ferrovjarji fl-użu tal-kapaċità eżistenti tal-
infrastruttura ferrovjarja;

Or. en

Emenda 22
Michel Dantin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jissottolinja l-iżbilanċ fi ħdan il-fondi 
strutturali u ta' koeżjoni bejn l-
investimenti skedati għall-modi differenti 
ta' trasport (EUR 41 biljun għall-
infrastruttura tat-toroq, f'paragun ma' 
EUR 23.6 biljun għall-ferroviji u EUR 0.6 
biljun għall-passaġġi tal-ilma interni), 
ħaġa li mhix favorevoli għall-ħolqien ta' 
trasport intermodali Ewropew sostenibbli;  
jispera, b'kunsiderazzjoni ta' dan, li l-
finanzjamenti Ewropej allokati għall-
proġetti ferrovjarji se jingħataw prijorità 
u se jiżdiedu fiż-żoni fejn l-infrastruttura 
tat-toroq diġà ġiet żviluppata biżżejjed;
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Or. fr

Emenda 23
Gesine Meissner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Ifakkar li ż-żewġ kontribwenti ewlenin 
lit-TEN-T huma l-Istati Membri u l-
Unjoni, tal-aħħar permezz tal-baġit għat-
TEN-T u l-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni, 
li fil-perjodu baġitarju attwali (2007-2013), 
15 % tal-investiment meħtieġ biex jitlestew 
ix-xogħlijiet li kellhom isiru f'dan il-
perjodu ta' żmien qed jiġi ffinanzjat u li, 
billi l-kosti tal-implimentazzjoni ta' 
proġetti infrastrutturali kbar x'aktarx li 
jiżdiedu, il-pakkett finanzjarju globali 
disponibbli għall-investimenti fit-trasport 
fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) 
wara l-2014 se jkun vitali għall-
implimentazzjoni tat-TEN-T;

7. Ifakkar li t-tliet kontribwenti ewlenin lit-
TEN-T huma l-Istati Membri, ir-Reġjuni u 
l-Unjoni, tal-aħħar permezz tal-baġit għat-
TEN-T u l-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni, 
li fil-perjodu baġitarju attwali (2007-2013), 
15 % tal-investiment meħtieġ biex jitlestew 
ix-xogħlijiet li kellhom isiru f'dan il-
perjodu ta' żmien qed jiġi ffinanzjat u li, 
billi l-kosti tal-implimentazzjoni ta' 
proġetti infrastrutturali kbar x'aktarx li 
jiżdiedu, il-pakkett finanzjarju globali 
disponibbli għall-investimenti fit-trasport 
fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) 
wara l-2014 se jkun vitali għall-
implimentazzjoni tat-TEN-T;

Or. en

Emenda 24
Dominique Riquet

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-
allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll 
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T, b'attenzjoni 
speċjali għall-proġetti ferrovjarji, permezz 
tal-allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-
allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll 
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
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finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T;

jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T;

Or. fr

Emenda 25
Andreas Mölzer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-
allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll 
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T;

9. Jitlob għalhekk iż-żamma tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-
allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll 
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T;

Or. de

Emenda 26
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-
allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 

9. Jitlob għalhekk koordinazzjoni miżjuda 
bejn il-fondi disponibbli għat-TEN-T u l-
fondi ta' koeżjoni għall-proġetti fil-qasam 
tat-trasport (attwalment 23.7 % tar-riżorsi 
ta' koeżjoni) u li l-allokazzjoni ta' dan l-
ammont mill-fond ta' koeżjoni tkun 
tiddependi mill-osservazzjoni tal-prinċipji 
ġenerali tal-politika Ewropea tat-trasport 
u li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
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jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T;

jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T;

Or. en

Emenda 27
Olga Sehnalová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-
allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll 
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T;

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-
allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll 
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T u mill-applikazzjoni 
sistematika tal-għodod tad-Direttiva 
2008/96/KE għalih;

Or. cs

Emenda 28
Zigmantas Balčytis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-
allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-
allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerks bażiċi u komprensivi tat-TEN-T, 
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jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll 
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk
bażiku tat-TEN-T;

biex b'hekk jiżdied il-valur miżjud 
Ewropew, kif ukoll li l-finanzjament għat-
TEN-T jsir jiddependi aktar mill-
konċentrazzjoni ta' finanzjament nazzjonali 
fuq in-netwerks bażiċi u komprensivi tat-
TEN-T;

Or. en

Emenda 29
Michel Dantin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-
allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll 
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T;

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport 
transkonfinali u/jew intermodali 
(attwalment 23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) 
u l-allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll 
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T;

Or. fr

Emenda 30
Roberts Zīle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti fil-qasam tat-trasport (attwalment 
23.7 % tar-riżorsi ta' koeżjoni) u l-

9. Jitlob għalhekk żieda tal-fondi totali 
disponibbli għat-TEN-T, kif ukoll li jkun 
hemm koordinazzjoni mtejba bejn l-UE u 
l-Istati Membri u bejn il-Linji Gwida 
reveduti tat-TEN-T u l-linji gwida 
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allokazzjoni ta' ammont minn dan għan-
netwerk bażiku tat-TEN-T, biex b'hekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew, kif ukoll 
li l-finanzjament għat-TEN-T jsir 
jiddependi aktar mill-konċentrazzjoni ta' 
finanzjament nazzjonali fuq in-netwerk 
bażiku tat-TEN-T;

strateġiċi tal-Koeżjoni tal-UE, sabiex tkun 
żgurata l-konsistenza bejn il-prijoritajiet 
ta' finanzjament bejn il-livell tal-UE u 
dak nazzjonali b'konformità sħiħa mal-
Linji Gwida u b'hekk sabiex jintużaw 
aħjar is-sorsi disponibbli ta' finanzjament 
u jiżdied il-valur miżjud tiegħu fl-
implimentazzjoni tal-objettivi tal-UE;

Or. en

Emenda 31
Dominique Riquet, Michel Dantin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jitlob li jiġu żviluppati strumenti oħra 
ta' finazjament għat-TEN-T, 
partikolarment permezz tal-allokazzjoni 
ta' riżorsi proprji li jiġu mill-attivitajiet ta' 
trasport (l-allokazzjoni ta' fondi), l-użu ta' 
strumenti speċifiċi mill-BEI u t-titjib tal-
mekkaniżmi tas-sħubija pubblika privata 
flimkien ma' għajnuniet għall-inġinerija 
ta' mekkaniżmi bħal dawn;

Or. fr

Emenda 32
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Id-dħul li jiġi mill-internalizzazzjoni 
tal-ispejjeż esterni għandu jiġi allokat 
partikolarment għall-mobilità u b'hekk 
jiġu faċilitati s-sħubijiet pubbliċi privati, 
inter alia, fil-proġetti ta' trasport;

Or. en
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Emenda 33
Zigmantas Balčytis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jissottolinja li l-finanzjament tal-
Koeżjoni għall-proġetti tat-trasport 
għandu jitkompla fi ħdan il-perspettiva 
finanzjarja l-ġdida b'impenji ċari mill-
Istati Membri biex jikkofinanzjaw u 
jimplimentaw dawn il-proġetti tat-
trasport.  Għandu jiġi enfasizzat il-fatt li l-
politika ta' koeżjoni tibqa' kruċjali għall-
pajjiżi li qed jipprovaw jilħqu l-kriterji ta' 
konverġenza, u li s-suċċess tal-
implimentazzjoni tal-proġetti tat-trasport 
f'dawn il-pajjiżi jiddependi ħafna mid-
disponibilità tal-fond ta' koeżjoni;

Or. en

Emenda 34
Isabelle Durant, Michael Cramer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jinnota li 0.5 % biss tal-baġit tat-TEN-
T għall-perjodu 2007-2013 għadu ma ġiex 
allokat iżda jinsisti li l-impenn tal-UE 
favur il-finanzjament ma jistax ikun bla 
limitu għal dawk il-proġetti li ma jagħmlux 
progress għaliex il-finanzjament meħtieġ li 
jkun fadal mill-baġits nazzjonali ma jkunx 
disponibbli qabel l-2015;

10. Jinnota li 0.5 % biss tal-baġit tat-TEN-
T għall-perjodu 2007-2013 għadu ma ġiex 
allokat iżda jinsisti li l-impenn tal-UE 
favur il-finanzjament ma jistax ikun bla 
limitu għal dawk il-proġetti li ma jagħmlux 
progress għaliex il-finanzjament meħtieġ li 
jkun fadal mill-baġits nazzjonali ma jkunx 
disponibbli qabel l-2015; jissottolinja li l-
prijorità fil-finanzjament tal-proġetti tat-
trasport għandha tingħata lit-titjib tal-
infrastruttura ferrovjarja eżistenti, billi 
jiġu investiti ammonti iżgħar tal-baġit, 
ħaġa li tirriżulta f'benefiċċji għaż-żmien 
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qasir jew medju;

Or. en

Emenda 35
Anne E. Jensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11a. Ifakkar li r-rata ta' assorbiment tal-
programm Marco Polo kienet inqas minn 
dik mistennija; jissottolinja, għalhekk, il-
ħtieġa li jiġu valutati sew il-bżonnijiet;

Or. en

Emenda 36
Anne E. Jensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11 b (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11b. Jissottolinja li l-programm għandu 
jkun immirat inqas lejn l-operaturi u iktar 
lejn is-sejba ta' soluzzjonijiet effiċjenti fl-
enerġija, u li biex isir dan hemm bżonn ta' 
investimenti fl-infrastruttura u l-iżvilupp 
tat-trasport bil-baħar b'mod ġenerali;

Or. en

Emenda 37
Anne E. Jensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11 c (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11c. Jirrakkomanda li tiġi esplorata l-
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possibilità li jiddaħħlu garanziji fuq is-self 
bħala strument fil-progromm Marco 
Polo;

Or. en

Emenda 38
Andreas Mölzer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jinsisti li Galileo huwa proġett ta' 
importanza strateġika kbira għall-Unjoni 
Ewropea, speċjalment minħabba l-impenn 
li jsir investiment f'sistemi simili minn 
baġits militari nazzjonali li ttieħed minn 
ekonomiji oħra, bħaċ-Ċina, l-Indja u r-
Russja, u li xenarju li fih il-kummerċ 
Ewropew ma jkunx jista' jibbenefika mid-
diversi opportunitajiet ekonomiċi, 
ambjentali, innovattivi, ta' riċerka u ta' 
impjieg offruti mill-fatt li l-Ewropa jkollha 
s-sistema tagħha ta' navigazzjoni bis-
satellita, mhuwiex ideali; iqis ukoll li, jekk 
servizz jitnaqqas jew jitwaqqaf, it-tfixkil 
potenzjali għall-kummerċ, is-sistemi 
bankarji, it-trasport, l-avjazzjoni, il-
komunikazzjoni, eċċ., fost ħafna oħrajn, 
ikun jiswa ħafna (eż.f'termini ta' dħul 
għan-negozji, is-sikurezza stradali, eċċ.); 
ifakkar li l-awtorità baġitarja għarfet dan 
kollu meta żiedet il-limiti massimi għall-
Intestatura 1A fil-Perspettiva Finanzjarja 
attwali biex takkomoda l-investiment 
kontinwu fil-programm Galileo;

13. Jinsisti li Galileo huwa proġett ta' 
importanza strateġika kbira għall-Unjoni 
Ewropea, speċjalment minħabba l-impenn 
li jsir investiment f'sistemi simili minn 
baġits militari nazzjonali li ttieħed minn 
ekonomiji oħra, bħaċ-Ċina, l-Indja u r-
Russja, u li xenarju li fih il-kummerċ 
Ewropew ma jkunx jista' jibbenefika mid-
diversi opportunitajiet ekonomiċi, 
ambjentali, innovattivi, ta' riċerka u ta' 
impjieg offruti mill-fatt li l-Ewropa jkollha 
s-sistema tagħha ta' navigazzjoni bis-
satellita, mhuwiex ideali; iqis ukoll li, jekk 
servizz jitwaqqaf, it-tfixkil potenzjali għall-
kummerċ, is-sistemi bankarji, it-trasport, l-
avjazzjoni, il-komunikazzjoni, eċċ., fost 
ħafna oħrajn, ikun jiswa (eż.f'termini ta' 
dħul għan-negozji, is-sikurezza stradali, 
eċċ.) u jista' jinvolvi ħafna problemi; 
ifakkar li l-awtorità baġitarja għarfet dan 
kollu meta żiedet il-limiti massimi għall-
Intestatura 1A fil-Perspettiva Finanzjarja 
attwali biex takkomoda l-investiment 
kontinwu fil-programm Galileo;

Or. de

Emenda 39
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13 a (ġdid) 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

13a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jikkunsidraw li jżidu b'mod 
drammatiku l-fondi għar-riċerka dwar l-
applikazzjoni tal-GNSS sabiex l-industrija 
Ewropea, l-intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-partijiet ikkonċernati kollha 
jingħataw opportunità biex iżidu l-livell 
tagħhom ta' inkorporazzjoni fis-suq 
globali tal-GNSS u sabiex tkun żgurata l-
indipendenza tal-UE f'settur li fuqu 
jiddependu iktar minn 6% tal-PGD tal-
UE;

Or. en

Emenda 40
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13 b (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13b. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea, 
lill-Kunsill Ewropew u lill-Istati Membri 
tal-Unjoni Ewropea biex jieħdu azzjoni u, 
flimkien mal-isforzi nazzjonali tal-Istati 
Membri, biex jiżdiedu l-fondi għall-
applikazzjonijiet tal-GNSS tal-UE u għar-
riċerka u l-iżvilupp dwar il-porzjon tal-
utenti b'mill-inqas EUR 100 miljun fis-
sena. Barra minn hekk, il-livell tal-fondi 
tal-UE għar-riċerka u l-iżvilupp permezz 
tal-FP8 għandu jiżdied b'mod sinifikanti 
sabiex l-industrija Ewropea tal-GNSS 
iktar 'l isfel fis-sistema tiġi provduta bil-
mezzi biex tkun u tibqa' kompetittiva;

Or. en
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Emenda 41
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 14 b (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

14b. Jinnota li l-implimentazzjoni 
aċċellerata tal-proġett tal-Ajru Uniku 
Ewropew u, b'mod iktar speċifiku, it-
tnedija tal-komponent teknoloġiku tiegħu, 
is-SESAR, li għandha tibda fl-2014, ġew 
definiti bħala prijorità ewlenija sabiex 
tinkiseb sistema effiċjenti u sostenibbli 
tat-trasport bl-ajru fl-Ewropa. Il-proġett 
SESAR se jagħmilha possibbli li jitnaqqsu 
l-ispejjeż tal-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru 
b'50%, li jitjiebu r-rekords ta' sikurezza 
b'fattur ta' 10 u li jitnaqqas b'10% l-
impatt ambjentali ta' kull titjira;

Or. en

Emenda 42
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 15 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

15. Jinsisti li, minħabba t-tul ta' żmien 
sakemm jitlestew proġetti bħal Galileo u l-
livelli ta' investiment ta' kapital diġà allokat 
għal Galileo, il-konsistenza u l-impenn fl-
ippjanar finanzjarju fuq perjodi ta' ppjanar 
finanzjarju huma kruċjali biex ikunu 
żgurati l-implimentazzjoni b'suċċess u l-
benefiċċji konsegwenti tiegħu;

15. Jinsisti li, minħabba t-tul ta' żmien 
sakemm jitlestew proġetti bħal Galileo jew 
l-Ajru Uniku Ewropew, bil-komponent 
teknoloġiku tiegħu, is-SESAR, u l-livelli 
ta' investiment ta' kapital diġà allokat għal 
dawn il-proġetti, il-konsistenza u l-impenn 
fl-ippjanar finanzjarju fuq perjodi ta' 
ppjanar finanzjarju huma kruċjali biex 
ikunu żgurati l-implimentazzjoni b'suċċess 
u l-benefiċċji konsegwenti tagħhom;

Or. en
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Emenda 43
Inés Ayala Sender

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 15 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

15a. ERMTS
Jinnota l-importanza tal-proġett ERMTS 
għall-interoperabilità ferrovjarja u sabiex 
il-bidla modali ssir realtà. Jemmen li l-
iżvolġiment tal-ERMTS, bħal ħafna 
proġetti oħra tal-infrastruttura tat-
trasport, riċentement kien qed iġarrab il-
konsegwenzi tar-riċessjoni ekonomika 
f'termini tar-rata u l-volum tal-
investiment tas-settur pubbliku. 
Jirrikonoxxi d-dimensjoni Ewropea u l-
valur miżjud tal-proġett u, għalhekk, jitlob 
li l-ERMTS, u b'mod partikolari s-
sezzjonijiet transkonfinali tiegħu, isiru 
prijorità baġitarja tal-UE fis-snin li ġejjin;

Or. es

Emenda 44
Inés Ayala Sender

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 15 b (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

15b. SESAR
Jemmen li l-Programm SESAR huwa 
vitali għat-tlestija tal-Ajru Uniku 
Ewropew u sabiex tiġi ġestita ż-żieda fil-
kapaċità, jitnaqqas l-impatt ambjentali 
tat-trasport bl-ajru u jitnaqqsu l-ispejjeż 
f'dak is-settur. Iqisha bħala ħaġa 
neċessarja li jsir impenn finanzjarju 
biżżejjed f'dak is-settur sabiex tkun 
żgurata t-tlestija tal-Ajru Uniku 
Ewropew; 
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Or. es

Emenda 45
Andreas Mölzer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 16 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

16. Ifakkar fl-importanza tat-turiżmu għall-
ekonomija Ewropea, għall-wirt kulturali u 
naturali Ewropew u għal pajjiżi u reġjuni 
partikolari fejn huwa l-bażi soċjali u 
ekonomika; jiġbed l-attenzjoni għas-
sinifikat tad-dispożizzjoni l-ġdida dwar it-
turiżmu li issa hija inkluża fit-Trattat ta' 
Lisbona, li għall-ewwel darba tagħti lill-
Parlament setgħat leġiżlattivi fil-qasam tat-
turiżmu; itenni l-preokkupazzjoni tiegħu li 
ma ġiet stabbilita l-ebda linja baġitarja biex 
tirrifletti din l-isfida ġdida u jinsisti li fil-
ġejjieni livelli xierqa ta' appoġġ tal-UE 
għat-turiżmu jridu jiġu pprovduti permezz 
tal-istabbiliment ta' linja baġitarja allokata 
għall-iżvilupp ekonomiku sostenibbli, il-
wirt industrijali, il-ħarsien tal-wirt naturali 
u kulturali, bl-għajnuna meta jkun xieraq 
tal-Fondi Strutturali u ta' fondi oħrajn.

16. Ifakkar fl-importanza tat-turiżmu għall-
ekonomija Ewropea, għall-wirt kulturali u 
naturali Ewropew u għal pajjiżi u reġjuni 
partikolari fejn huwa l-bażi soċjali u 
ekonomika; jiġbed l-attenzjoni għas-
sinifikat tad-dispożizzjoni l-ġdida dwar it-
turiżmu li issa hija inkluża fit-Trattat ta' 
Lisbona, li għall-ewwel darba tagħti lill-
Parlament setgħat leġiżlattivi fil-qasam tat-
turiżmu; itenni l-preokkupazzjoni tiegħu li 
ma ġiet stabbilita l-ebda linja baġitarja biex 
tirrifletti din l-isfida ġdida u jinsisti li fil-
ġejjieni livelli xierqa ta' appoġġ tal-UE 
għat-turiżmu jridu jiġu pprovduti permezz 
tal-istabbiliment ta' linja baġitarja allokata 
għall-iżvilupp ekonomiku sostenibbli, il-
wirt industrijali, il-ħarsien tal-wirt naturali 
u kulturali, bl-għajnuna meta jkun xieraq 
tal-Fondi Strutturali u ta' fondi oħrajn.
jisħaq ukoll, madankollu, li t-turiżmu 
jista' jkollu impatt negattiv fuq l-ambjent 
u, għalhekk, jitlob li jkunu allokati mill-
ewwel riżorsi għall-proġetti dedikati għal 
turiżmu sostenibbli u li ma jagħmilx 
ħsara lill-ambjent.

Or. de

Emenda 46
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 16 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

16. Ifakkar fl-importanza tat-turiżmu għall-
ekonomija Ewropea, għall-wirt kulturali u 
naturali Ewropew u għal pajjiżi u reġjuni 
partikolari fejn huwa l-bażi soċjali u 
ekonomika; jiġbed l-attenzjoni għas-
sinifikat tad-dispożizzjoni l-ġdida dwar it-
turiżmu li issa hija inkluża fit-Trattat ta' 
Lisbona, li għall-ewwel darba tagħti lill-
Parlament setgħat leġiżlattivi fil-qasam tat-
turiżmu; itenni l-preokkupazzjoni tiegħu li 
ma ġiet stabbilita l-ebda linja baġitarja biex 
tirrifletti din l-isfida ġdida u jinsisti li fil-
ġejjieni livelli xierqa ta' appoġġ tal-UE 
għat-turiżmu jridu jiġu pprovduti permezz 
tal-istabbiliment ta' linja baġitarja allokata 
għall-iżvilupp ekonomiku sostenibbli, il-
wirt industrijali, il-ħarsien tal-wirt naturali 
u kulturali, bl-għajnuna meta jkun xieraq 
tal-Fondi Strutturali u ta' fondi oħrajn.

16. Ifakkar fl-importanza tat-turiżmu għall-
ekonomija Ewropea, għall-wirt kulturali u 
naturali Ewropew u għal pajjiżi u reġjuni 
partikolari fejn huwa l-bażi soċjali u 
ekonomika; jiġbed l-attenzjoni għas-
sinifikat tad-dispożizzjoni l-ġdida dwar it-
turiżmu li issa hija inkluża fit-Trattat ta' 
Lisbona, li għall-ewwel darba tagħti lill-
Parlament setgħat leġiżlattivi fil-qasam tat-
turiżmu, u għall-bżonn li dawk il-poteri 
jiġu eżerċitati sabiex is-settur isir iktar 
kompetittiv; itenni l-preokkupazzjoni 
tiegħu li ma ġiet stabbilita l-ebda linja 
baġitarja biex tirrifletti din l-isfida ġdida u 
jinsisti li fil-ġejjieni livelli xierqa ta' 
appoġġ tal-UE għat-turiżmu jridu jiġu 
pprovduti permezz tal-istabbiliment ta' 
linja baġitarja allokata għall-iżvilupp 
ekonomiku sostenibbli, il-wirt industrijali, 
il-ħarsien tal-wirt naturali u kulturali, bl-
għajnuna meta jkun xieraq tal-Fondi 
Strutturali u ta' fondi oħrajn.
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Emenda 47
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 16 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

16a. Jitlob li jiġu żviluppati strumenti 
oħra ta' finanzjament, kemm billi tiġi 
reveduta l-politika tal-Bank Ewropew tal-
Investiment biex dan jalloka iktar self 
għal proġetti ta' trasport innovattiv, kif 
ukoll billi jintuża d-dħul mit-tassazzjoni 
ta' vetturi tqal u mill-irkant tal-kwoti tal-
emissjonijiet tas-CO2 mis-settur tal-
avjazzjoni, sabiex jiġu ffinanzjati proġetti 
konġunti mmirati lejn it-tnaqqis tal-
marka ambjentali ta' dawn il-mezzi ta' 
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trasport.  
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Emenda 48
Gesine Meissner, Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 16 b (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

16b. Iqis li l-Politika Marittima Integrata 
għandha titkompla u għandha tiġi 
mmirata lejn is-soluzzjoni tal-isfidi li 
jħabbtu wiċċhom magħhom iż-żoni tal-
kosta u l-baċini marittimi u sabiex 
tappoġġja t-Tkabbir Blu b'konformità 
mal-Istrateġija EU 2020. Jinsisti li 
jingħataw mezzi baġitarji xierqa għad-
dispożizzjoni ta' din il-politika, minn naħa 
permezz tal-istrumenti eżistenti bħall-
fondi strutturali, imma wkoll permezz tal-
istrumenti speċifiċi li huma integraturi 
ġenwini f'oqsma bħall-konnessjoni bejn l-
art u l-baħar, l-iżvilupp tar-riżorsi umani 
u l-appoġġ għall-iżvilupp tar-reġjuni l-
iktar imbiegħda;

Or. en


