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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 36a. Jistieden lill-pajjiżi parteċipanti biex 

ma jnidux u ma jiffinanzjawx proġetti 

ġodda ta' infrastruttura tat-trasport 

sakemm l-infrastruttura eżistenti għadu 

ma tkunx ġiet sfruttata kompletament; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri kkonċernati 

biex jirrispettaw aktar bis-sħiħ u jallinjaw 

il-politiki tagħhom mal-għanijiet tal-

White Paper tal-UE dwar it-Trasport 

(COM(2011)144), b'mod partikolari l-

kontribut lill-objettiv tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra b' 60 % 

sal-2050; 

Or. en 
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  36b. Iqis li proġetti ġodda bħal 

pereżempju r-rotta Alpina Turin-Lyon 

huma potenzjalment ta' ħsara għas-saħħa 

u partikolarment ta' ħsara għall-ambjent 

u r-reġjun innifsu, u fl-istess ħin 

mhumiex ekonomiċi; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

iżommu f'moħħhom li l-linja ferrovjarja 

eżistenti msemmija hawn fuq reċentement 

ġiet imtejba u hija kapaċi tilħaq ir-

rekwiżiti antiċipati tal-merkanzija u tal-

passiġġieri; 

Or. en 
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  36c. Jitlob lill-Kummissjoni tippubblika d-

dokumentazzjoni kollha relatata mal-

proġett ferrovjarju b'veloċità għolja bejn 

Lyon u Turin u l-finanzjament tiegħu; 

Or. en 
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  43a. Jenfasizza li sorsi ta' ilma tal-

muntanji għandhom jiġu protetti b'mod 

strett kemm jista' jkun; jinnota li l-ilma 

huwa komodità pubblika u li l-ġestjoni 

tiegħu ma għandha tkun privatizzata fl-

ebda livell; 

Or. en 

 

 


