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SUĠĠERIMENTI

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

1. Ifakkar li t-titjib tal-aċċessibilità, it-tisħiħ tal-ekonomiji reġjonali u l-kisba tal-koeżjoni huma 
wkoll objettiv tal-programm tan-Netwerk Trans-Ewropew għat-Trasport (TEN-T) u huma 
kompatibbli bis-sħiħ mal-bżonn għal mobilità effiċjenti, biex jingħelbu l-isfidi b'rabta mat-
tibdil fil-klima u għall-ilħiq tal-objettivi ġenerali tas-suq intern;

2. Ifakkar li madwar 23.7% (€82 biljun) tal-allokazzjoni għall-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni 
għall-perjodu 2007 - 2013 huwa maħsub għat-trasport, iżda nofs dan l-ammont biss se jintefaq 
fuq proġetti TEN-T (€17-il biljun fuq in-netwerk ta’ prijoritajiet TEN-T u €27.2 biljun għall-
parti komprensiva); in-nofs l-ieħor għandu jiġi investit fi proġetti nazzjonali, reġjonali u lokali 
mhux indikati fil-pjanijiet TEN-T;

3. Ifakkar fl-iżbilanċ tal-investimenti ppjanati għat-trasport bejn il-mezzi differenti 
(infrastruttura tat-toroq EUR 41 biljun kontra l-ferrovija: €23.6 biljun u rotot tal-ilma interni 
€0.6 biljun), li la huma ta’ għajnuna biex jintlaħqu l-objettivi tal-modal swift biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tas-CO2 u lanqas biex tiġi żgurata ko-modalità ġusta u effikaċi;

4. Jiddeplora t-tendenza ta’ dewmien fit-tnedija ta’ proġetti transkonfinali u proġetti fis-settur 
tal-ferrovija b’mod ġenerali, li ġġib magħha r-riskju li n-netwerk TEN-T jibqa’ jikkostitwixxi 
taħlita mhux konnessa sew ta' 27 netwerk nazzjonali;

5. Jiddispjaċih b’mod partikolari li meta  l-infrastruttura tat-toroq titqabbel ma’ dik tal-ferrovija, 
b’mod partikolari fil-pajjiżi tal-Koeżjoni, jidher li l-iżbilanċ bejn dawn iż-żewġ infrastrutturi 
jista’ jiżdied jekk l-investimenti fis-settur tal-ferroviji jibqa’ jiġi pospost, kif jidher mir-rapport 
ta’ implimentazzjoni tal-Koeżjoni għall-2010;

6. Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta’ informazzjoni dettaljata fir-rigward tal-implimentazzjoni 
li għadha għaddejja tal-investimenti fit-trasport; jistaqsi jekk evalwazzjoni iktar preċiża tal-
implimentazzjoni tenfasizzax dewmien serju fl-investimenti pprogrammati għall-proġetti TEN-
T, u jinsisti – b’mod partikolari meta jitqies l-isfond tal-kriżi ekonomika – li għandu jkun hemm 
iktar ċertezza fir-rigward tal-iskadenzi;

7. Jiġbed l-attenzjoni b’mod partikolari għall-valur miżjud Ewropew tat-TEN-T, li huwa 
partikolarment evidenti fil-partijiet transkonfinali ta’ proġetti u fl-interkonnessjoni tagħhom 
mal-ferroviji nazzjonali u mal-proġetti tar-rotot tal-ilma interni; 

8. Jitlob għalhekk għal żieda fil-fondi ġenerali disponibbli għat-TEN-T, permezz ta' 
allokazzjoni tal-finanzjament ta' koeżjoni għal proġetti tat-trasport u billi jiġi dedikat ammont 
minn dan il-finanzjament għall-qafas tan-netwerk TEN-T, peress li dan iwassal għal użu iktar 
effiċjenti tal-fondi ta’ koeżjoni, u iktar konsistenti mal-objettivi tal-UE b’rabta mat-tibdil fil-
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klima u mal-iżvilupp sostenibbli, u operat iktar effikaċi tan-netwerk TEN-T;


