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Sommarju

It-toroq għandhom rwol sinifikanti, billi jgħaqqdu r-reġjuni u l-pajjiżi, u b'hekk 
jikkontribwixxu għall-attività, l-iżvilupp u t-tkabbir ekonomiċi. Dawn jirrappreżentaw l-akbar 
sehem tat-trasport fl-UE kemm għat-traffiku tal-passiġġieri kif ukoll għal dak tal-merkanzija. 
Għalhekk, it-trasport sostenibbli u effiċjenti huwa importanti.

Fl-2013 ġie adottat Regolament dwar in-network trans-Ewropew tat-trasport (TEN-T), li 
introduċa l-kunċetti ta' networks "komprensivi" u "ewlenin" ta-TEN-T. In-network 
komprensiv, li mistenni jitlesta sal-2050, għandu l-għan li jiżgura l-aċċessibbiltà u l-
konnettività tar-reġjuni kollha tal-UE. In-network ewlieni li mistenni jitlesta sal-2030, 
jikkonsisti f'dawk il-partijiet tan-network komprensiv li għandhom rwol strateġiku biex 
jintlaħqu l-objettivi tat-TEN-T. 

Mill-2007 sal-2020 l-UE allokat madwar EUR 78 biljun għat-toroq, li minnhom madwar 
EUR 40 biljun huma allokati għat-toroq tat-TEN-T. Il-biċċa l-kbira mill-finanzjament ingħata 
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-Fond ta' Koeżjoni. Ammonti 
iżgħar huma disponibbli wkoll taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE). 

L-iżvilupp tan-network ewlieni tat-toroq tat-TEN-T qed jimxi 'l quddiem. Madankollu, il-
biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-Ewropa Ċentrali/tal-Lvant għadhom lura. Fil-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007–2013 inbnew madwar 2 400 km ta' toroq ġodda tat-TEN-T u huwa 
mistenni li fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014–2020 jinbnew 2 000 km addizzjonali. Dan 
għen biex jinkisbu riżultati pożittivi għal dawk li jivvjaġġaw fuq in-network, bħal ħinijiet tal-
ivvjaġġar imqassra u aktar kilometri misjuqa fl-awtostrada. 

Il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti

Il-Qorti kkonkludiet:

It-tlestija tan-network ewlieni tat-toroq tat-TEN-T qed timxi 'l quddiem. Il-livell ta' 
prijoritizzazzjoni f'dak li jirrigwarda l-iffukar tal-investiment fin-network ewlieni jeħtieġ 
titjib. Mill-finanzjament tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) li huwa 
disponibbli għall-2014–2020, l-Istati Membri assenjaw 66 % għal toroq li jinsabu barra min-
network ewlieni tat-toroq tat-TEN-T;

Is-sezzjonijiet transkonfinali mhumiex lesti u l-approċċ għall-parkeġġi siguri u l-infrastruttura 
għall-karburant alternattiv mhuwiex ikkoordinat b'mod suffiċjenti;

In-nuqqasijiet fil-monitoraġġ tal-Kummissjoni jdgħajfu l-kapaċità tagħha li tieħu azzjoni 
korrettiva f'waqtha, jekk ikun meħtieġ. Il-monitoraġġ tal-Kummissjoni mhux dejjem ikopri n-
network ewlieni kollu kemm hu u ma għandux miri intermedji li jkunu jippermettu li l-
Kummissjoni tivvaluta l-progress b'mod preċiż u tagħmel l-previżjonijiet affidabbli dwar li 
dan jitlesta sal-2030. Barra minn hekk, id-data mhijiex f'waqtha, l-affidabbiltà tagħha hija 
dgħajfa minħabba n-nuqqas ta' approċċ uniformi u ma hemm l-ebda indikatur tar-riżultati;

Politika ta' nuqqas ta' manutenzjoni suffiċjenti min-naħa tal-Istati Membri tpoġġi f'riskju l-
istat tan-network ewlieni tat-toroq fuq terminu medju jew fit-tul. Il-baġits nazzjonali għall-
manutenzjoni qed jonqsu b'mod kostanti aktar milli jevolvu skont iż-żieda fit-tul tal-
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infrastruttura u t-tqaddim tal-konnessjonijiet kruċjali. Għalkemm dan jista' jkollu impatt fuq 
il-funzjonalità sħiħa tan-network ewlieni sal-2030, il-Kummissjoni ma għandhiex għodod 
biex tivverifika jekk l-Istati Membri għandhomx fis-seħħ sistema solida li tiżgura l-
manutenzjoni xierqa tan-networks tagħhom. 
Ibbażat fuq dawn il-konklużjonijiet il-Qorti tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin.

Rakkomandazzjoni 1 – Jiġi prijoritizzat l-investiment fin-network ewlieni tat-toroq 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

– tiżgura li l-Istati Membri jkollhom ippjanar xieraq biex ikollhom in-network ewlieni tat-
TEN-T kollu kemm hu lest sal-2030, li jindika l-iskeda u d-disponibbiltà baġitarja. 
Jenħtieġ li s-sezzjonijiet transkonfinali jingħataw attenzjoni partikolari, speċjalment fl-
Istati Membri li mhumiex qed jimxu 'l quddiem f'dawn l-oqsma. 
Data mmirata għall-implimentazzjoni: ir-reviżjoni tal-2021 tar-Regolament dwar it-TEN-

T. 

– tieħu l-passi xierqa biex l-Istati Membri jipprijoritizzaw il-finanzjament li huwa 
disponibbli għat-toroq taħt il-Fond ta' Koeżjoni u l-FEŻR għal investimenti fin-network 
ewlieni. 
Data mmirata għall-implimentazzjoni: meta jiġu adottati ftehimiet ta' sħubija (PAs) u 
programmi operazzjonali (PO) għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027.  

Rakkomandazzjoni 2 – Isir titjib fl-arranġamenti ta' monitoraġġ 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni ttejjeb is-sistema ta' monitoraġġ tagħha biex tkun tista' 
timmonitorja l-progress fl-iżvilupp tan-network ewlieni tat-TEN-T u tieħu azzjonijiet 
korrettivi previsti fir-Regolament dwar it-TEN-T. Jenħtieġ li l-qafas ta' monitoraġġ ikopri n-
network ewlieni kollu kemm hu u jinkludi l-elementi li ġejjin: 

– Miri intermedji għall-valutazzjoni tal-progress li jkun sar mill-Istati Membri; 

– Approċċ sistematiku u uniformi b'dati ta' skadenza fissi għall-Istati Membri biex 
jipprovdu data dwar it-tlestija tan-network ewlieni, li tista' tiġi pproċessata u ppubblikata 
mill-Kummissjoni. Is-sistema għandha tippermetti l-monitoraġġ tar-riżultati, bħall-
iffrankar ta' ħin, il-veloċità medja u l-kapaċità sabiex tgħin fil-valutazzjoni tal-impatt tan-
network ewlieni tal-UE. 
Data mmirata għall-implimentazzjoni: ir-reviżjoni tal-2021 tar-Regolament dwar it-TEN-
T.

Rakkomandazzjoni 3 – Jissaħħaħ l-approċċ għall-manutenzjoni 

Il-Kummissjoni għandha tissuġġerixxi miżuri xierqa miżuri xierqa fir-rigward tar-reviżjoni 
tar-Regolament dwar it-TEN-T biex ittejjeb l-ippjanar fit-tul tal-manutenzjoni min-naħa tal-
Istati Membri, li jipprovdi informazzjoni dwar ir-riżorsi baġitarji u finanzjarji meħtieġa biex 
jiġu koperti l-ispejjeż ta' manutenzjoni fit-tul, kemm tal-infrastruttura eżistenti kif ukoll ta' dik 
ippjanata. 
Data mmirata għall-implimentazzjoni: ir-reviżjoni tal-2021 tar-Regolament dwar it-TEN-T.
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Ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapporteur

Il-Parlament Ewropew,

Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni kellha rwol importanti fil-livell tal-istrateġija bħall-proposta 
tagħha dwar in-networks komprensivi u ewlenin, inklużi disa' kurituri tan-network ewlieni;

Jiddispjaċih li l-Kummissjoni fir-rigward tal-finanzjament tal-FSIE (il-FEŻR u l-Fond ta' 
Koeżjoni), ma intervenietx fil-livell tal-Istati Membri billi talbet li qabel ma jingħataw fondi 
tal-UE jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet u billi nnegozjat ftehimiet ta' sħubija u programmi 
operazzjonali biex l-Istati Membri jipprijoritizzaw in-network tat-TEN-T;

Jiddispjaċih madankollu li mill-finanzjament tal-FSIE disponibbli għall-2014–2020, l-Istati 
Membri assenjaw biss 34 % għan-network ewlieni tat-toroq tat-TEN-T. Dan ġara minkejja li 
fl-Istati Membri li rċevew l-aktar appoġġ tal-FSIE għat-toroq, il-livell tat-tlestija tan-network 
ewlieni kien baxx meta ġew innegozjati l-allokazzjonijiet tagħhom fil-livell tal-UE. 

Ifakkar li s-sezzjonijiet transkonfinali jeħtieġ li jingħataw attenzjoni partikolari billi d-
diskrepanzi fl-infrastruttura transkonfinali jnaqqsu l-impatt intenzjonat tan-network fl-UE 
kollha. Madankollu ġew identifikati bosta sezzjonijiet transkonfinali li mhumiex lesti, kemm 
bejn Stat Membru u ieħor (pereżempju bejn il-Polonja u s-Slovakkja fil-kuritur Baltiku–
Adrijatiku) kif ukoll fil-każ ta' sezzjonijiet transkonfinali li jwasslu għal fruntiera ma' pajjiż 
terz (pereżempju, l-estensjoni tal-awtostrada M3 fl-Ungerija sal-fruntiera Ukrena fil-kuritur 
tal-Mediterran); 

Jinsab imħasseb, li barra minn hekk bosta sezzjonijiet transkonfinali huma neqsin, u, f'xi 
każijiet, hemm riskju partikolari li dawn ma jitlestewx sal-2030.

Jiddispjaċih ħafna dwar eżempji bħall-pont fuq ix-xmara Danubju bejn il-Bulgarija u r-
Rumanija fuq il-kuritur tal-Lvant tal-Mediterran, li għalkemm ilu operazzjonali mill-2013, 
huwa għadu mhuwiex aċċessibbli permezz ta' toroq li huma konformi mat-TEN-T fuq kull 
naħa tal-fruntiera;

Jilqa' u jappoġġja r-Rakkomandazzjoni 1 u jitlob lill-Kummissjoni turi s-sitwazzjoni attwali 
dwar it-tlestija tal-kurituri tat-toroq tat-TEN-T sabiex jiġu enfasizzati b'mod ċar il-
konnessjonijiet neqsin u biex tkun tista' tikkoordina l-konnessjonijiet bejn l-Istati Membri;

Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi r-rakkomandazzjoni tal-QEA biex tinkludi dawn il-
konnessjonijiet neqsin fil-Ftehim ta' Sħubija u fil-Programmi Operazzjonali;

Jistieden lill-Kummissjoni tinsisti fl-implimentazzjoni tar-Regolament ta' Smart TEN-T;

Jinforma li r-regolament tat-TEN-T huwa nieqes minn rekwiżiti ċari għal infrastrutturi għall-
fjuwils nodfa alternattivi. Madankollu, rekwiżiti minimi aktar dettaljati jingħataw fid-
Direttiva (UE) 2014/94, iżda b'nuqqas ta' koordinazzjoni, peress li l-Istati Membri jippjanaw 
b'mod individwali l-miri nazzjonali tagħhom għal kull karburant, fuq il-bażi tal-għadd ta' 
vetturi fiċ-ċirkolazzjoni fit-territorju tagħhom;

Jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga dwar "standard tal-UE għall-parkeġġi tat-trakkijiet" li 
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jiffoka fuq is-sigurtà u fuq ir-rekwiżiti relatati ma' servizzi bażiċi u tagħmel dan l-istandard 
legalment vinkolanti peress li l-Istati Membri xorta jistgħu jkomplu jiddefinixxu l-kriterji 
proprji tagħhom għal parkeġġi sikuri u siguri;

Jenfasizza li skont l-Eurostat, bejn l-2007 u l-2017 l-għadd kumplessiv ta' awtostradi (inkluż 
TEN-T) fl-UE żdied b'madwar 3 100 km. L-iżvilupp tan-network tat-toroq huwa pjuttost 
avvanzat fid-disa' kurituri tan-network ewlieni b'rata ta' tlestija li tvarja minn 70 % għal kważi 
100 %. Madankollu, jinsab imħasseb dwar id-differenzi sinifikanti fir-rata ta' tlestija fl-Istati 
Membri differenti li jvarjaw minn 7 % (fil-Litwanja) għal madwar 100 % fi Spanja u fir-
Renju Unit, u b'mod partikolari bejn l-Istati Membri tal-Ewropa tal-Punent u dawk 
Ċentrali/tal-Lvant;

Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb is-sistema li timmonitorja l-progress lejn it-tlestija tan-
network ewlieni tat-toroq u l-konformità tiegħu mar-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fir-Regolament 
tat-TEN-T f'termini ta' twettiq sħiħ tan-network ewlieni, it-twassil ta' informazzjoni 
aġġornata, l-indikaturi tar-riżultati u metodoloġija uniformi applikata mill-Istati Membri u l-
Kummissjoni;

Jappoġġa lill-Kummissjoni fil-proposta tagħha relatata ma' sett ta' indikaturi komuni tal-
output u tar-riżultati għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021–2027 biex jittejjeb il-
monitoraġġ tar-riżultati, imwettaq mill-Kummissjoni, fil-livell tal-UE. Jisħaq fuq il-fatt li 
dawk l-indikaturi qed jirreferu biss għat-toroq b'mod ġenerali, u mhux speċifikament għat-
toroq tat-TEN-T;

Jistieden lill-Kummissjoni tiffoka fuq il-kurituri attwali u tastjeni milli tipproponi kurituri 
ġodda relatati mar-reviżjoni tat-TEN-T;

Jitlob lill-Kummissjoni tiġbor informazzjoni dwar is-sistema tal-ippjanar tal-manutenzjoni tal-
Istati Membri li tippermetti analiżi bir-reqqa sabiex jittieħdu l-passi meħtieġa, jekk ikun 
meħtieġ biex tiġi ottimizzata t-tul tal-ħajja previst tal-infrastruttura.


