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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

 Il-ferrovija ilha importanti għall-Ewropa għal aktar minn 150 sena, tat lok għal mobilità 
mingħajr paragun u toffri opportunitajiet ġodda għan-nies, iżżid il-kummerċ, tgħin lin-negozji 
jikbru u tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiżi. Illum il-ġurnata, il-ferrovija hija 
importanti daqs qatt qabel, u hija wieħed mill-mezzi tat-trasport l-aktar sikuri, ekoloġiċi u 
effiċjenti. Biex tenfasizza l-importanza tagħha, inkluż il-potenzjal tagħha li tilħaq l-objettivi tal-
Unjoni fir-rigward tal-klima, il-Kummissjoni tipproponi li l-2021 tkun is-Sena Ewropea tal-
Ferroviji u li torganizza l-firxa ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni u involviment ċiviku assoċjati 
mal-inizjattiva tas-Sena Ewropea. 

Ir-rapporteur taqbel mal-fehma tal-Kummissjoni dwar is-sinifikat tal-ferrovija u l-kredenzjali 
ekoloġiċi tagħha. Madankollu, hemm aspetti addizzjonali dwar dan il-mezz ta' trasport li 
jistħoqqilhom attenzjoni. 

Filwaqt li huma meħtieġa sforzi biex jiżdied l-għadd ta' passiġġieri, huwa daqstant importanti 
li jiġu stabbiliti n-network u s-servizzi bażiċi. Bħalissa, il-konnessjonijiet ferrovjarji mal-bqija 
tal-Ewropa u l-infrastruttura meħtieġa għalihom mhumiex disponibbli f'kull Stat Membru 
kontinentali. Prerekwiżit għall-użu tal-ferroviji hu li din l-għażla tkun disponibbli. Mingħajr 
integrazzjoni man-network ferrovjarju Ewropew, kważi s-setturi kollha tal-Istati Membri 
rilevanti jinsabu fi żvantaġġ ċar. L-edukazzjoni, l-ivvjaġġar u l-kultura huma fost l-aktar setturi 
importanti milquta. Rigward l-edukazzjoni, dan kellu wkoll impatt fuq il-parteċipazzjoni fi 
programmi u inizjattivi popolari tal-UE bħal pereżempju Erasmus+ u DiscoverEU. Studenti 
mir-reġjuni periferiċi tal-UE u dawk minn sfondi żvantaġġati sikwit jibqgħu barra.

Għall-kultura u t-turiżmu, is-sitwazzjoni hija simili. Erbgħin fil-mija tal-Ewropej jagħżlu d-
destinazzjoni tal-ivvjaġġar tagħhom abbażi tal-offerta kulturali tagħha. Bliet u r-reġjuni 
b'infrastruttura tat-trasport aqwa, inklużi konnessjonijiet ferrovjarji tajbin, se jibbenefikaw 
minn dan. Bil-miżuri kontinwi ta' iġjene fis-seħħ minħabba l-COVID-19, il-ferroviji se jsiru 
aktar popolari mhux biss bħala waħda mill-aktar għażliet sostenibbli u sikuri, iżda sikwit bħala 
l-uniku mezz tat-trasport tal-massa vijabbli u bi prezz li jintlaħaq bħala alternattiva għall-
ivvjaġġar bl-ajru, li min-naħa tiegħu hu mistenni li jogħla l-prezz tiegħu. Fil-futur qrib, ħafna 
vjaġġaturi potenzjali mir-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE kulma jmur se jibqgħu aktar barra mill-
ivvjaġġar kulturali ta' distanzi twal totalment minħabba l-ispejjeż projbittivi tal-ivvjaġġar bl-
ajru u n-nuqqas ta' disponibbiltà tal-ferroviji fl-inħawi. Is-Sena tal-Ferroviji trid tiġbed l-
attenzjoni lejn il-problemi msemmija u għandha tippromwovi l-ħtieġa ta' kopertura ġeografika 
tal-ferrovija.

Is-Sena tal-Ferroviji għandha tiffoka mhux biss fuq l-ivvjaġġar u ċ-ċaqliq tal-merkanzija u l-
persuni bil-ferroviji, iżda wkoll fuq ir-rwol storiku u attwali tal-ferroviji, l-istazzjonijiet 
ferrovjarji u l-infrastruttura ferrovjarja. Fil-passat, dawn kienu strumentali biex isawru 
tradizzjonijiet u identitajiet reġjonali u rawmu l-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Illum jagħmlu 
parti mill-wirt kulturali tal-Ewropa, li jeħtieġ li jiġi esplorat, iżda wkoll promoss u protett. L-
istazzjonijiet tal-ferrovija huma wkoll katalizzaturi importanti għall-promozzjoni ta' arkitettura 
ta' kwalità u l-ippjanar intelliġenti tal-bliet, u jservu ta' postijiet għall-interazzjonijiet kulturali 
u l-espressjonijiet artistiċi. Barra minn hekk, l-ivvjaġġar bil-ferrovija, indipendentement mid-
destinazzjoni, jista' wkoll ikun esperjenza fiha nfisha, u sikwit huwa post li jiffaċilita l-
interazzjonijiet soċjali u kulturali. 

B'tagħlima mis-Sena Ewropea preċedenti, ir-rapporteur tenfasizza l-ħtieġa ta' involviment attiv 
ma' firxa wiesgħa ta' partijiet konċernati, b'mod speċjali s-soċjetà ċivili organizzata, mhux biss 
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sabiex is-Sena tal-Ferroviji tirnexxi, iżda wkoll biex jiġi żgurat wirt dejjiemi tal-politika. 
Apparti l-partijiet konċernati elenkati fil-proposta tal-Kummissjoni, l-assoċjazzjonijiet 
kulturali, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u diversi stabbilimenti edukattivi u tat-taħriġ 
għandhom rwol importanti x'jaqdu fil-promozzjoni tal-importanza u l-użu tal-ferroviji. B'mod 
simili, ir-rapporteur hi tal-fehma li s-sinerġiji bejn id-diversi programmi u inizjattivi tal-Unjoni 
jridu jmorru lil hinn mid-dimensjoni purament ferrovjarja u jinkludu programmi li 
jippromwovu l-involviment ċiviku, bħal dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-kultura u ż-
żgħażagħ. Bl-istess mod, is-Sena tal-Ferroviji toffri opportunità bex jinbnew sħubiji dejjiema 
mal-kumpaniji ferrovjarji li jistgħu jgħinu biex jiġi żgurat li l-programmi tal-mobilità tal-
Unjoni, b'mod speċjali Erasmus+, ikun aktar ekoloġiċi. 

Ir-rapporteur temmen fl-importanza tal-ferrovija, il-valur soċjali, kulturali, ambjentali u 
ekonomiku tagħha, u l-potenzjal tagħha biex tippromwovi u taċċellera l-koeżjoni territorjali fl-
Unjoni kollha. Il-ferrovija se jkollha rwol sinifikanti biex tgħin fl-ilħuq tal-objettivi tal-klima 
f'konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u fil-promozzjoni tat-tkabbir sostenibbli fil-futur. 

Finalment, ir-rapporteur tirrikonoxxi is-sitwazzjoni li qed tevolvi fl-Ewropa minħabba t-
tifqigħa tal-COVID-19 u l-inċertezza li toħloq, b'mod partikolari għall-ivvjaġġar, iżda wkoll 
għall-avvenimenti, il-laqgħat u d-dibattiti, li huma parti ewlenija mill-inizjattiva tas-Sena 
Ewropea. Għad irid jiġi kkunsidrat jekk hux se jkun meħtieġ li tiġi posposta d-data tal-bidu 
tas-Sena tal-Ferroviji.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-11 
ta' Diċembru 201915, il-Kummissjoni 
stabbiliet Patt Ekoloġiku Ewropew għall-
Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadini tagħha. Il-
Patt Ekoloġiku Ewropea huwa strateġija 
ġdida ta' tkabbir li għandha l-għan li 
tittrasforma l-Unjoni f'soċjetà ġusta u 
prospera, b'ekonomija moderna, effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva fejn ma 
jkunx hemm emissjonijiet netti ta' gassijiet 
b'effett ta' serra fl-2050 u fejn it-tkabbir 
ekonomiku jkun diżakkoppjat mill-użu tar-
riżorsi.

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-11 
ta' Diċembru 201915, il-Kummissjoni 
stabbiliet Patt Ekoloġiku Ewropew għall-
Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadini tagħha. Il-
Patt Ekoloġiku Ewropea huwa strateġija 
ġdida ta' tkabbir sostenibbli li għandha l-
għan li tittrasforma l-Unjoni f'soċjetà ġusta 
u prospera, b'ekonomija moderna, effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva fejn ma 
jkunx hemm emissjonijiet netti ta' gassijiet 
b'effett ta' serra fl-2050 u fejn it-tkabbir 
ekonomiku jkun diżakkoppjat mill-użu tar-
riżorsi.

__________________ __________________
15 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill- 15 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
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Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew (COM/2019/640 
final)

Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew (COM/2019/640 
final)

Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F'konformità mal-objettivi stabbiliti 
fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
il-Patt Ekoloġiku Ewropew, hemm bżonn li 
l-ekonomija tal-Unjoni tinbidel u li 
jitfasslu mill-ġdid il-politiki, b'mod 
partikolari fil-qasam tat-trasport u l-
mobilità, li jimplika li titħaffef il-bidla lejn 
mobilità sostenibbli u intelliġenti. It-
trasport jirrappreżenta kwart tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
tal-Unjoni, u għadu qed jikber. Biex 
tinkiseb in-newtralità tal-klima, jeħtieġ li 
jkun hemm tnaqqis ta' 90 % fl-emissjonijiet 
mit-trasport sal-2050. Il-kisba ta' mezzi tat-
trasport sostenibbli tfisser li l-utenti jiġu l-
ewwel u jiġu pprovduti b'alternattivi aktar 
affordabbli, aċċessibbli, favorevoli għas-
saħħa u nodfa mid-drawwiet attwali tal-
mobbiltà tagħhom. Il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew jimplika li titħaffef il-bidla lejn 
mobilità sostenibbli u intelliġenti biex jiġu 
indirizzati dawn l-isfidi. B'mod 
partikolari, parti sostanzjali mill-75 % ta' 
merkanzija interna li tinġarr illum bit-triq 
għandha tingħadda fuq il-ferroviji u l-
passaġġi fuq l-ilma interni.

(4) F'konformità mal-objettivi stabbiliti 
fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
il-Patt Ekoloġiku Ewropew, hemm bżonn li 
l-ekonomija tal-Unjoni tiġi ttrasformata u 
li jitfasslu mill-ġdid il-politiki, b'mod 
partikolari fil-qasam tat-trasport u l-
mobilità. L-emissjonijiet mit-trasport qed 
ikomplu jikbru, u jirrappreżentaw kwart 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra tal-Unjoni, waqt li t-trasport urban 
huwa responsabbli għal sehem sinifikanti. 
Biex tinkiseb in-newtralità tal-klima, 
jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis ta' 90 % fl-
emissjonijiet mit-trasport sal-2050. Il-kisba 
ta' mezzi tat-trasport sostenibbli tirrikjedi li 
l-utenti jiġu l-ewwel u jiġu pprovduti 
b'alternattivi aktar affordabbli, 
universalment aċċessibbli, favorevoli 
għas-saħħa u nodfa mid-drawwiet attwali 
tal-mobilità urbana u interurbana 
tagħhom. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
għaldaqstant jimplika l-aċċellerazzjoni 
tal-bidla lejn mobilità sostenibbli u 
intelliġenti u tat-tranżizzjoni lejn 
emissjonijiet żero netti. Parti sostanzjali 
mill-75 % ta' merkanzija interna li tinġarr 
illum bit-triq għandha wkoll tibda tinġarr 
bil-ferroviji u fuq il-passaġġi fuq l-ilma 
interni;

Emenda 3
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-ferrovija għandha rwol sinifikanti 
x'taqdi bħala bidla radikali biex jintlaħaq 
l-objettiv ta' newtralità tal-klima sal-2050. 
Huwa wieħed mill-aktar mezzi ta' trasport 
li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u li huma 
effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija. Il-ferroviji 
huma ġeneralment elettriċizzati u jemettu 
ferm anqas CO2 minn vjaġġar ekwivalenti 
bit-triq jew bl-ajru, u huma l-unika mezz 
tat-trasport li konsistentement naqqas l-
emissjonijiet tiegħu ta' gassijiet b'effett ta' 
serra u l-emissjonijiet tas-CO2 mill-1990 'l 
hawn. Barra minn hekk, il-ferroviji naqqsu 
l-konsum tal-enerġija tagħhom bejn l-1990 
u l-201618 u qed jużaw dejjem aktar sorsi 
ta' enerġija rinnovabbli.

(5) Il-ferrovija għandha rwol sinifikanti 
x'taqdi fil-ksib tal-objettiv tal-Unjoni ta' 
newtralità tal-klima sal-2050. Huwa 
wieħed mill-aktar mezzi ta' trasport li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent u li huma 
effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija. Il-ferroviji 
huma ġeneralment elettriċizzati u huma 
responsabbli għal 0,5 % biss tal-
emisssjonijiet totali ta' gassijiet b'effett ta' 
serra17a mit-trasport, ferm anqas CO2 
minn vjaġġar ekwivalenti bit-triq jew bl-
ajru, u huma l-unika mezz tat-trasport li 
konsistentement naqqas l-emissjonijiet 
tiegħu ta' gassijiet b'effett ta' serra u l-
emissjonijiet tas-CO2 mill-1990 'l hawn. 
Barra minn hekk, il-ferroviji naqqsu l-
konsum tal-enerġija tagħhom bejn l-1990 u 
l-201618 u qed jużaw dejjem aktar sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli;

__________________ __________________

17a European Commission Press Corner 
"2021: The European Year of Rail" 
(sors: Eurostat, EU28 - 2017"

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (sors: Eurostat)

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (sors: Eurostat)

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Billi jgħaqqad ir-rotot ewlenin tat-
trasport tal-Unjoni mar-reġjuni u t-territorji 
periferiċi tiegħu, is-settur ferrovjarju 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali, 
ekonomika u territorjali.

(6) Ħafna Stati Membri għad 
m'għandhomx konnessjonijiet effettivi 
man-network ferrovjarju Ewropew, u 
lanqas m'għandhom l-infrastruttura 
meħtieġa li tippermetti li jkun hemm 
dawn il-konnessjonijiet. Billi jgħaqqad ir-
rotot ewlenin u sekondarji tat-trasport tal-
Unjoni mar-reġjuni u t-territorji periferiċi 
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tiegħu, is-settur ferrovjarju jista' jagħmel 
aktar biex jikkontribwixxi għall-koeżjoni 
soċjali, ekonomika u territorjali u jagħti 
lok lill-Ewropej li jiskopru l-kontinent u 
jrawmu l-iskambji kulturali. Fejn il-
konnessjonijiet ferrovjarji jkunu nieqsa 
jew għadhom qed jiġu żviluppati, il-
konnessjonijiet intermodali, pereżempju 
b'servizz ta' shuttle bus, jistgħu jgħinu 
biex jitjieb l-aċċess lejn ħafna reġjuni u 
territorji periferiċi;

Emenda 5
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-ferrovija għandha wkoll rwol 
importanti fl-appoġġ tal-irkupru 
ekonomiku ta' wara l-COVID-19 billi fl-
istess ħin tmexxi t-tranżizzjoni ekoloġika 
u dik diġitali. L-investiment 
f'konnessjonijiet ferrovjarji ta' veloċità 
għolja jista' jtejjeb l-effiċjenza 
ekonomika, pereżempju billi jnaqqas il-
ħin tal-ivvjaġġar għall-ħaddiema u għat-
turisti. L-investiment fil-forniment ta' WI-
FI fuq il-ferroviji jista' wkoll jagħti spinta 
lill-produttività u jtejjeb l-esperjenza tal-
ivvjaġġar. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-
konnessjonijiet transfruntiera nieqsa, li 
jiġu riattivati l-linji li m'għadhomx 
jintużaw, li jiġu stabbiliti mill-ġdid servizzi 
ferrovjarji ta' billejl, li jittejbu u jiġu 
modernizzati l-infrastruttura ferrovjarja u 
l-vetturi ferrovjarji u li jissaħħu l-
konnessjonijiet intermodali. Il-pjan ta' 
rkupru tal-Unjoni u l-qafas finanzjarju 
pluriennali għall-perjodu 2021-2027 se 
jeħtiġilhom jallokaw il-finanzjament 
meħtieġ biex jixprunaw l-investiment 
meħtieġ fis-settur ferrovjarju;

Emenda 6
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Użu akbar tat-trasport ferrovjarju 
jista' jiżvolġi rwol importanti fit-tħeġġiġ 
ta' stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa u fit-
titjib tas-sikurezza. L-ivvjaġġar bil-
ferrovija jista' jiġi kkombinat faċilment 
mal-mixi u maċ-ċikliżmu, filwaqt li l-ħin 
li wieħed iqatta' fuq ferrovija minflok fil-
karozza jista' jnaqqas l-esponiment għat-
tniġġis u l-livelli ta' stress. L-ivvjaġġar bil-
ferrovija huwa wkoll mezz sikur ta' 
trasport.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Filwaqt li s-sehem tal-ferroviji tal-
passiġġieri fit-trasport fuq l-art fl-Unjoni 
żdied bi ftit mill-2007 'l hawn, is-sehem 
tal-merkanzija naqas. Għad fadal ħafna 
ostakli biex tinkiseb tassew Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, inkluż fir-
rigward tal-ħtieġa li jitnaqqas l-istorbju. 
Jekk jingħelbu dawn l-ostakli u jkun hemm 
tnaqqis tal-ispejjeż u aċċellerazzjoni tal-
innovazzjoni, dan jippermetti lill-ferrovija 
tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha. Għalhekk, 
il-ferrovija teħtieġ aktar spinta biex issir 
aktar attraenti kemm għall-vjaġġaturi kif 
ukoll għan-negozji.

(7) Filwaqt li s-sehem tal-ferroviji tal-
passiġġieri fit-trasport fuq l-art fl-Unjoni 
żdied bi ftit mill-2007 'l hawn, is-sehem 
tal-merkanzija naqas. Għad fadal ħafna 
ostakli biex tinkiseb tassew Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea. Dawn l-ostakli 
għandhom impatt sinifikanti fuq il-
kompetittività u fuq il-livell ta' attrazzjoni 
tat-trasport ferrovjarju, u jinkludu livelli 
differenti ta' tariffi għall-aċċess għall-
infrastruttura, ostakli għad-dħul fis-
servizz ta' vetturi ferrovjarji u diverġenzi 
fis-sistemi ta' kontroll u fir-regolamenti 
operattivi. L-attrazzjoni tat-trasport 
ferrovjarju tkompli tonqos minħabba 
nuqqas ta' aċċessibbiltà għal persuni 
b'diżabilità, il-prezzijiet għoljin tal-biljetti 
f'xi pajjiżi, u l-istorbju eċċessiv. Jekk 
jingħelbu dawn id-diversi ostakli u jkun 
hemm tnaqqis tal-ispejjeż u aċċellerazzjoni 
tal-innovazzjoni, il-ferrovija tkun tista' 
tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha fl-Unjoni 
kollha. Għalhekk, il-ferrovija teħtieġ aktar 
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spinta biex issir aktar attraenti, affordabbli 
u aċċessibbli, kemm għall-vjaġġaturi, 
b'mod speċjali ż-żgħażagħ, kif ukoll għan-
negozji;

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-ferroviji, l-istazzjonijiet tal-
ferrovija u l-infrastruttura ferrovjarja 
għandhom rwol soċjetali li jmur lil hinn 
ħafna mill-iskop tekniku ewlieni 
tagħhom, għax storikament kienu 
strumentali fit-tiswir ta' tradizzjonijiet u 
identitajiet reġjonali u fit-trawwim tal-
iżvilupp ekonomiku u soċjali. Illum, l-
istazzjonijiet u l-infrastruttura ferrovjarja 
huma katalizzatur importanti fil-
promozzjoni ta' arkitettura ta' kwalità, l-
iżvilupp sostenibbli u l-ippjanar 
intelliġenti tal-bliet. Huma 
jirrappreżentaw ukoll wirt kulturali 
industrijali importanti fihom infushom. L-
istazzjonijiet ferrovjarji llum għandhom 
rwol doppju: dawn mhumiex biss ċentri 
tat-trasport, iżda wkoll pjattaformi 
importanti għal kampanji ta' 
informazzjoni u għal proġetti edukattivi, 
kulturali u soċjali, u għaldaqstant, 
postijiet ewlenin fil-komunità lokali. 
Barra minn hekk, l-ivvjaġġar bil-ferrovija 
jista' jkun esperjenza fih innifsu, u 
jiffaċilita l-interazzjoni u l-iskambji 
soċjali u kulturali;

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) L-edukazzjoni formali u mhux 
formali tiżvolġi rwol vitali biex tgħin lin-
nies jifhmu l-importanza u l-valur tal-
ferrovija u biex jiġu mħeġġa jużaw it-
trasport ferrovjarju. L-involviment attiv 
ma' stabbilimenti edukattivi, speċjalment 
mal-iskejjel, jista' jgħin biex tingħata 
spinta lill-użu tal-ferrovija. L-
istabbilimenti edukattivi jistgħu wkoll jiġu 
mħeġġa jitgħallmu minn xulxin biex 
jiżviluppaw kurrikuli li jippermettu t-
tagħlim dwar l-aspetti storiċi, tekniċi u 
ambjentali tat-trasport ferrovjarju u biex 
jippromwovu l-użu tal-ferroviji għall-
vjaġġi skolastiċi u l-iskambji edukattivi;

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) L-Unjoni jenħtieġ li tiżgura li l-
programmi tal-mobilità transnazzjonali 
tagħha, inklużi dawk fl-oqsma tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, ir-riċerka, il-
kultura u ż-żgħażagħ, b'mod partikolari 
Erasmus+, il-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà u Ewropa Kreattiva, jagħtu 
prijorità lill-ferroviji, fejn ikun possibbli, 
bħala l-mezz ta' trasport magħżul. L-
aċċess għal servizzi ferrovjarji bi prezz li 
jintlaħaq jista' jgħin biex jiġu appoġġati l-
isforzi biex il-programmi jsiru aktar 
inklużivi billi tiġi estiża l-kopertura 
ġeografika u soċjoekonomika. Kif tixhed 
#DiscoverEU, l-iskema ta' mobilità għal 
żmien qasir li tippermetti liż-żgħażagħ 
jesploraw l-Unjoni Ewropea, is-sħubiji 
bejn il-Kummissjoni u l-operaturi 
ferrovjarji jistgħu b'mod effettiv 
jippromwovu l-mobilità sostenibbli fi 
ħdan il-programmi tal-Unjoni, u b'dan il-
mod, potenzjalment jibdlu d-drawwiet tan-
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nies;

Emenda 11
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7d) L-esperjenza ta' Snin Ewropej 
preċedenti wriet li involviment effettiv 
mal-inizjattiva jista' jinkiseb billi jiġu 
żviluppati sinerġiji ma' programmi 
rilevanti oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-
taħriġ, il-kultura u ż-żgħażagħ. Tali 
programmi jrawmu t-tagħlim, il-
komunikazzjoni u ċ-ċittadinanza attiva u 
għaldaqstant jistgħu jgħinu biex 
jappoġġaw is-Sena Ewropea, pereżempju 
permezz ta' proġetti edukattivi rilevanti fl-
ambitu ta' Erasmus+ jew proġetti 
kulturali fl-ambitu ta' Ewropa Kreattiva 
b'tema ferrovjarja. Bl-istess mod, is-Sena 
Ewropea tista' tinkoraġġixxi għażliet ta' 
mobilità aktar ekoloġiċi fi ħdan il-
programmi. L-esperjenza tal-passat 
għamlitha ċara wkoll li involviment attiv 
ma' firxa wiesgħa ta' partijiet konċernati, 
speċjalment is-soċjetà ċivili organizzata, 
jista' jgħin biex ikun żgurat wirt dejjiemi 
tal-politika;

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi promoss it-trasport 
ferrovjarju f'konformità mal-objettivi 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, inkluż fir-rigward tal-mobilità 
sostenibbli u intelliġenti, is-sena 2021 
jeħtieġ li tintgħażel bħala s-Sena Ewropea 

(8) Sabiex jiġi promoss it-trasport 
ferrovjarju f'konformità mal-objettivi 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, inkluż fir-rigward tal-mobilità 
sostenibbli u intelliġenti, is-sena 2021 
jeħtieġ li tintgħażel bħala s-Sena Ewropea 
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Ferrovjarja. L-2021 se tkun l-ewwel sena 
sħiħa fejn se jiġu implimentati r-regoli 
miftiehma skont ir-Raba' Pakkett 
Ferrovjarju fl-UE kollha, jiġifieri dwar il-
ftuħ tas-suq tas-servizzi domestiċi tal-
passiġġieri u dwar it-tnaqqis tal-ispejjeż u 
l-piż amministrattiv għall-impriżi 
ferrovjarji li joperaw madwar l-UE. Hemm 
interess pubbliku dejjem jikber fil-ferroviji, 
inkluż fil-ferroviji ta' billejl, f'għadd ta' 
Stati Membri, kif muri wkoll bil-popolarità 
ta' #DiscoverEU. Barra minn hekk, il-
festival internazzjonali tal-arti "Europalia" 
se jiddedika l-edizzjoni tal-2021 tiegħu 
għall-influwenza tal-ferroviji fuq l-arti u 
jenfasizza r-rwol tal-ferroviji bħala 
promotur b'saħħtu ta' bidla soċjali, 
ekonomika u industrijali.

Ferrovjarja. L-2021 se tkun l-ewwel sena 
sħiħa fejn se jiġu implimentati r-regoli 
miftiehma skont ir-Raba' Pakkett 
Ferrovjarju fl-UE kollha, jiġifieri dwar il-
ftuħ tas-suq tas-servizzi domestiċi tal-
passiġġieri u dwar it-tnaqqis tal-ispejjeż u 
l-piż amministrattiv għall-impriżi 
ferrovjarji li joperaw madwar l-UE. Hemm 
interess pubbliku dejjem jikber fil-ferroviji, 
inkluż, f'dawk l-Istati Membri li 
għandhom dawn is-servizzi, fil-ferroviji ta' 
billejl, kif muri wkoll bil-popolarità ta' 
#DiscoverEU. Barra minn hekk, it-tema 
għall-festival internazzjonali tal-arti 
"Europalia" tal-2021, li hu mistenni li 
jibda f'Ottubru 2021, se tkun il-ferroviji, 
b'enfasi mhux biss fuq il-patrimonju, iżda 
wkoll fuq l-influwenza tal-ferroviji fuq l-
arti, u jenfasizza r-rwol tal-ferroviji bħala 
promotur b'saħħtu ta' bidla soċjali, 
ekonomika u industrijali.

Emenda 13
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv tas-Sena Ewropea tal-Ferroviji 
għandu jkun li tħeġġeġ u tappoġġa l-isforzi 
tal-Unjoni, l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, u organizzazzjonijiet 
oħra biex jiżdied is-sehem tal-passiġġieri u 
l-merkanzija li jivvjaġġaw u jinġarru bil-
ferrovija. B'mod partikolari, is-Sena 
Ewropea għandha

L-objettiv tas-Sena Ewropea tal-Ferroviji 
għandu jkun li tħeġġeġ u tappoġġa l-isforzi 
tal-Unjoni, l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, u organizzazzjonijiet u 
partijiet konċernati rilevanti oħra biex 
jippromwovu l-importanza storika, attwali 
u futura tal-ferroviji għall-Ewropa u l-
iżvilupp tal-ferroviji bħala pern ewlieni 
tal-politika tal-Unjoni għat-trasport u l-
mobilità sostenibbli billi jiżdied is-sehem 
tal-passiġġieri u l-merkanzija li jivvjaġġaw 
u jinġarru bil-ferrovija. B'mod partikolari, 
is-Sena Ewropea għandha

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromwovi t-trasport ferrovjarju 
bħala mezz ta' trasport sostenibbli, 
innovattiv u sikur, b'mod partikolari billi 
tenfasizza r-rwol tal-ferroviji bħala fattur 
ta' bidla li jgħin biex jintlaħaq l-objettiv ta' 
newtralità tal-klima tal-Unjoni sal-2050 u 
billi jilħaq lill-pubbliku usa', speċjalment 
iż-żgħażagħ;

(a) tippromwovi l-valur tal-ferrovija 
bħala mezz ta' trasport sostenibbli, 
innovattiv, sikur, konvenjenti u bi prezz li 
jintlaħaq, b'mod partikolari billi tenfasizza 
r-rwol tal-ferrovija bħala għodda tal-
koeżjoni territorjali u fattur potenzjali ta' 
bidla li jgħin biex jintlaħaq l-objettiv ta' 
newtralità tal-klima tal-Unjoni sal-2050, u 
billi tilħaq il-pubbliku usa', speċjalment iż-
żgħażagħ u l-anzjani;

Emenda 15
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tenfasizza wkoll id-dimensjoni 
Ewropea, transfruntiera tal-ferroviji, li 
tqarreb liċ-ċittadini lejn xulxin, 
tippermettilhom li jesploraw l-Unjoni fid-
diversità kollha tagħha, trawwem il-
koeżjoni u tikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tas-suq intern tal-Unjoni;

(b) tenfasizza d-dimensjoni Ewropea, 
transfruntiera tal-ferroviji, li tqarreb liċ-
ċittadini lejn xulxin, trawwem il-koeżjoni u 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-suq 
intern tal-Unjoni, filwaqt li tiġbed l-
attenzjoni wkoll dwar id-disparitajiet fl-
infrastruttura ferrovjarja fl-Istati Membri 
u dwar l-importanza li jiġu żviluppati 
konnessjonijiet ferrovjarji biex jitjiebu l-
għażliet tal-mobilità għaċ-ċittadini kollha 
tal-Unjoni;

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ittejjeb il-kontribut tal-ferroviji 
għall-ekonomija, l-industrija u s-soċjetà 
tal-Unjoni, li jkopri b'mod partikolari 
aspetti relatati mal-iżvilupp reġjonali, il-
kompetittività industrijali, it-turiżmu 
sostenibbli, l-innovazzjoni, l-impjiegi, l-
edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-kultura, u t-

(c) ittejjeb il-kontribut tal-ferroviji 
għall-ekonomija, is-soċjetà u l-
kompetittività industrijali tal-Unjoni, billi 
turi u ssaħħaħ ir-rabtiet mal-iżvilupp 
reġjonali, il-koeżjoni transfruntiera, l-
ekonomija tal-anzjani, l-innovazzjoni, l-
impjiegi, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, il-
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titjib tal-aċċessibbiltà għall-persuni 
b'diżabilità;

kultura u l-isport, b'enfasi speċifika fuq l-
aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabilità u 
b'mobilità mnaqqsa;

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tippromwovi l-ferrovija bħala l-
mezz ta' trasport preferut għall-
parteċipanti fil-programmi ta' mobilità 
tal-Unjoni għall-edukazzjoni u t-taħriġ, 
ir-riċerka, iż-żgħażagħ, l-isport u l-
kultura, billi tiżviluppa skemi ta' inċentivi 
u inizjattivi biex itejbu l-aċċessibbiltà, 
inkluż mil-lat tal-prezz tat-trasport 
ferrovjarju, b'mod partikolari għall-
persuni b'inqas opportunitajiet;

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) tippromwovi l-ferroviji bħala 
alternattiva ta' vvjaġġar b'inqas ħsara 
għall-ambjent li tista' tieħu post it-titjiriet 
ta' distanza qasira u medja, tnaqqas l-
impatt ambjentali tat-trasport relatat mat-
turiżmu, tagħti lok għal turiżmu aktar 
sostenibbli u tippermetti lin-nies jesploraw 
l-Unjoni fid-diversità kollha tagħha;

Emenda 19
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) tenfasizza l-valur tal-ferroviji, l-
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istazzjonijiet ferrovjarji u l-infrastruttura 
ferrovjarja bħala parti integrali mill-wirt 
kulturali industrijali tal-Unjoni li jeħtieġ 
li jiġi protett u promoss u trawwem it-
turiżmu kulturali sostenibbli, filwaqt li 
tibni rabtiet mas-Sena Ewropea tal-Wirt 
Kulturali 2018;

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inizjattivi u avvenimenti li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 
u jiffaċilitaw l-involviment taċ-ċittadini, 
tan-negozji u tal-awtoritajiet pubbliċi biex 
jattiraw aktar nies u merkanzija lejn il-
ferroviji bħala mezz biex jiġi miġġieled it-
tibdil fil-klima, permezz ta' kanali u mezzi 
multipli, inklużi avvenimenti fl-Istati 
Membri;

(a) inizjattivi u avvenimenti li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 
u jinvolvu liċ-ċittadini, lis-soċjetà ċivili 
organizzata, lin-negozji, lill-awtoritajiet 
pubbliċi u lil partijiet konċernati rilevanti 
oħra biex jattiraw aktar nies u merkanzija 
lejn il-ferroviji bħala mezz biex jiġi 
miġġieled it-tibdil fil-klima permezz tal-
promozzjoni tal-ivvjaġġar u t-turiżmu 
sostenibbli u rabtiet ma' modi oħra tat-
trasport b'inqas ħsara għall-ambjent, 
bħar-roti, u permezz tat-trawwim tal-
iskambju kulturali bl-użu ta' kanali u 
mezzi multipli, inklużi avvenimenti fl-Istati 
Membri;

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kampanji ta' informazzjoni, wirjiet, 
ispirazzjoni, edukazzjoni u 
sensibilizzazzjoni biex jiġu mħeġġa bidliet 
fl-imġiba tal-passiġġieri, tal-konsumaturi u 
tan-negozju u biex jiġi stimulat kontribut 
attiv tal-pubbliku ġenerali biex jintlaħqu l-
objettivi ta' trasport aktar sostenibbli;

(b) kampanji ta' informazzjoni, 
edukazzjoni u sensibbilizzazzjoni, inklużi 
dawk online, u wirjiet biex jispiraw użu 
akbar tal-ferroviji, fosthom permezz tan-
network eżistenti tal-ferroviji ta' billejl, 
biex jiġu mħeġġa bidliet fil-fehim tal-
passiġġieri, tal-konsumaturi u tan-negozju 
u biex jiġi stimulat kontribut attiv tal-
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pubbliku ġenerali biex jintlaħqu l-objettivi 
ta' trasport aktar sostenibbli, aċċessibbli, 
aktar sikur u bi prezz li jintlaħaq;

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) kampanji u l-kondiviżjoni tal-aħjar 
prattiki biex iħeġġu lin-nies jużaw il-
ferroviji biex jiskopru l-Ewropa u l-wirt 
kulturali tagħha, inklużi l-ferroviji bħala 
parti mill-wirt kulturali industrijali tal-
Ewropa, u biex jippromwovu avvenimenti 
kulturali u sportivi li huma aċċessibbli 
bil-ferrovija, kif ukoll proġetti ffinanzjati 
minn Ewropa Kreattiva fejn il-ferroviji 
huma l-post u l-qalba tal-proġett;

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-iżvilupp ta' sħubiji u skemi ta' 
inċentivi mal-operaturi ferrovjarji, inkluż 
f'pajjiżi terzi, biex jappoġġaw 
soluzzjonijiet tat-trasport sostenibbli u bi 
prezz li jintlaħaq għall-parteċipanti fil-
programmi ta' mobilità tal-Unjoni, b'mod 
partikolari Erasmus+, Ewropa Kreattiva u 
l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kondiviżjoni tal-esperjenza u l-
prattiki tajba tal-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali, is-soċjetà ċivili, in-
negozji u l-iskejjel dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-ferroviji u dwar kif tiġi 
implimentata bidla fl-imġiba fil-livelli 
kollha;

(c) il-kondiviżjoni tal-esperjenza u l-
prattiki tajba tal-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali, is-soċjetà ċivili, is-sħab 
soċjali, in-negozji, inklużi l-operaturi tal-
ivvjaġġar, l-iskejjel u stabbilimenti oħra 
edukattivi u tat-taħriġ, l-assoċjazzjonijiet 
kulturali, l-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ u partijiet konċernati oħra 
rilevanti dwar il-promozzjoni tal-
importanza u tal-użu tal-ferroviji u dwar 
kif tiġi mħeġġa bidla fl-imġiba fil-livelli 
kollha;

Emenda 25
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-twettiq ta' studji u attivitajiet ta' 
riċerka u innovazzjoni u t-tixrid tar-riżultati 
tagħhom fuq skala Ewropea jew 
nazzjonali; and

(d) it-twettiq ta' studji u attivitajiet ta' 
riċerka u innovazzjoni u t-tixrid tar-riżultati 
tagħhom fuq skala Ewropea, nazzjonali 
jew reġjonali; and

Emenda 26
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-promozzjoni ta' proġetti u 
netwerks relatati mas-Sena Ewropea, 
inkluż permezz tal-midja, in-netwerks 
soċjali u komunitajiet online oħra.

(e) il-promozzjoni ta' proġetti u 
networks relatati mas-Sena Ewropea, 
b'mod partikolari l-festival Europalia, 
inkluż permezz tal-midja, in-networks 
soċjali u komunitajiet online oħra, sabiex 
jilħqu l-ikbar udjenza possibbli;

Emenda 27
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, kif ukoll l-Istati Membri, fil-livell 
tal-Unjoni u dak nazzjonali rispettivament, 
jistgħu jirreferu għas-Sena Ewropea u 
jagħmlu użu mill-identità viżiva tagħha 
biex jippromwovu l-attivitajiet imsemmija 
fil-paragrafu 1.

2. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, kif ukoll l-Istati Membri, fil-livell 
tal-Unjoni u dak nazzjonali rispettivament, 
għandhom jirreferu għas-Sena Ewropea u 
jagħmlu użu mill-identità viżiva tagħha 
biex jippromwovu l-attivitajiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u għandhom, fl-istadji 
kollha tal-promozzjoni, jagħmlu referenza 
xierqa għall-appoġġ tal-Unjoni għall-
proġetti u l-inizjattivi ffinanzjati bħala 
parti mis-Sena Ewropea;

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjoni tal-parteċipazzjoni fis-
Sena Ewropea fil-livell nazzjonali hija 
responsabilità tal-Istati Membri. Sabiex 
jintlaħaq dan l-għan, l-Istati Membri 
għandhom jaħtru koordinaturi nazzjonali. 
Il-koordinaturi nazzjonali għandhom 
jiżguraw il-koordinazzjoni ta' attivitajiet 
rilevanti fil-livell nazzjonali.

Sabiex tkun żgurata l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet rilevanti għas-Sena Ewropea 
fil-livell nazzjonali, l-Istati Membri 
għandhom jaħtru koordinaturi nazzjonali. 
Il-koordinaturi nazzjonali għandhom 
jintgħażlu abbażi tal-ħiliet esperti u l-
impenn muri tagħhom favur l-iżvilupp tal-
ferroviji.

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha 
regolarment torganizza laqgħat tal-
koordinaturi nazzjonali sabiex tikkoordina 
t-tmexxija tas-Sena Ewropea. Dawk il-
laqgħat għandhom iservu wkoll bħala 
opportunitajiet biex isir skambju tal-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tas-
Sena Ewropea fil-livell nazzjonali u dak 

1. Il-Kummissjoni għandha 
regolarment torganizza laqgħat tal-
koordinaturi nazzjonali sabiex tikkoordina 
t-tmexxija tas-Sena Ewropea. Dawk il-
laqgħat għandhom iservu wkoll bħala 
opportunitajiet biex isir skambju tal-
informazzjoni u tal-aħjar prattiki dwar l-
implimentazzjoni tas-Sena Ewropea fil-
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tal-Unjoni; ir-rappreżentanti tal-Parlament 
Ewropew jistgħu jipparteċipaw f'dawk il-
laqgħat bħala osservaturi.

livell nazzjonali u dak tal-Unjoni; 
rappreżentanti tal-Parlament Ewropew 
għandhom jiġu mistiedna f'dawk il-
laqgħat bħala osservaturi.

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-koordinazzjoni tas-Sena Ewropea 
fil-livell tal-Unjoni għandu jkollha approċċ 
trasversali bil-għan li jinħolqu sinerġiji 
bejn id-diversi programmi u inizjattivi tal-
Unjoni għall-finanzjament ta' proġetti fil-
qasam tat-trasport ferrovjarju jew li 
għandhom dimensjoni ferrovjarja.

2. Il-koordinazzjoni tas-Sena Ewropea 
fil-livell tal-Unjoni għandu jkollha approċċ 
trasversali bil-għan li jinħolqu sinerġiji 
sostenibbli bejn id-diversi programmi u 
inizjattivi tal-Unjoni għall-finanzjament ta' 
proġetti fil-qasam tat-trasport ferrovjarju, 
għandhom dimensjoni ferrovjarja jew 
jippromwovu l-involviment ċiviku, bħal 
programmi fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-
taħriġ, il-kultura u ż-żgħażagħ.

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha ssejjaħ laqgħat 
regolari tal-partijiet interessati u r-
rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet jew 
korpi attivi fil-qasam tat-trasport 
ferrovjarju, inkluż netwerks kulturali 
transnazzjonali eżistenti u l-NGOs 
rilevanti, kif ukoll ta' organizzazzjonijiet u 
komunitajiet taż-żgħażagħ, biex jassistuha 
fl-implimentazzjoni tas-Sena Ewropea fil-
livell tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha ssejjaħ laqgħat 
regolari tal-partijiet interessati u r-
rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet jew 
korpi attivi fil-qasam tat-trasport 
ferrovjarju, inkluż networks 
transnazzjonali u transreġjonali eżistenti u 
l-NGOs rilevanti, kif ukoll ta' 
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, 
assoċjazzjonijiet kulturali u partijiet 
konċernati fil-qasam tal-edukazzjoni u t-
taħriġ biex jassistuha fl-implimentazzjoni 
tas-Sena Ewropea fil-livell tal-Unjoni.

Emenda 32
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista', sakemm jippermetti 
l-baġit, torganizza sejħiet għal proposti u 
proġetti li jistgħu jirċievu appoġġ għall-
kontribuzzjoni pendenti tagħhom għall-
għanijiet tas-sena.

Il-Kummissjoni tista' torganizza sejħiet 
għal proposti u proġetti li jistgħu jirċievu 
appoġġ għall-kontribuzzjoni pendenti 
tagħhom għall-għanijiet tas-sena.

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tas-Sena Ewropea, fejn meħtieġ, 
il-Kummissjoni għandha tikkoopera ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
kompetenti, filwaqt li tiżgura l-viżibbiltà 
tal-parteċipazzjoni tal-Unjoni.

Għall-fini tas-Sena Ewropea, fejn meħtieġ, 
il-Kummissjoni għandha tikkoopera ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevanti, fosthom fl-oqsma tal-kultura u 
l-edukazzjoni, u ma' awtoritajiet rilevanti 
f'pajjiżi ġirien, filwaqt li tiżgura l-
viżibbiltà tal-parteċipazzjoni tal-Unjoni.

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Baġit

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2020 sal-
31 ta' Diċembru 2022 għandu jkun ta' 
EUR 8 miljun.
L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
ikunu awtorizzati mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill fil-limiti tal-qafas 
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finanzjarju pluriennali.

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta' Diċembru 2022, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni, ir-riżultati u l-
valutazzjoni ġenerali tal-inizjattivi previsti 
f'din id-Deċiżjoni.

Sal-31 ta' Diċembru 2022, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni, ir-riżultati u l-
valutazzjoni ġenerali tal-inizjattivi previsti 
f'din id-Deċiżjoni. Dan ir-rapport għandu 
jinkludi wkoll kwalunkwe proposta 
leġiżlattiva jew tal-politika rilevanti għal 
segwitu tas-Sena Ewropea. 
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