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Green Paper dwar il-ġejjieni tal-politika TEN-T 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-Green Paper dwar il-

ġejjieni tal-politika TEN-T (2008/2218(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Frar 2009 bl-isem "Green 

Paper: TEN-T: Eżami tal-politika" (COM(2009)0044), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2008 bl-isem 

"Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku" (COM(2008)0800), 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-Trasport favur l-Ambjent kif 

adottati mill-Kunsill għat-Trasport, Telekomunikazzjonijiet u Enerġija fis-sessjoni tiegħu 

tat-8 u d-9 ta' Diċembru 2008, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ġunju 2006 bl-isem 

"Inżommu lill-Ewropa miexja – Il-mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna – Reviżjoni 

f'nofs il-perjodu tal-White Paper tal-2001 tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-Trasport" 

(COM(2006)0314), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Jannar 2008 bl-isem "20 

20 sal-2020 - L-opportunità dwar it-tibdil fil-klima għall-Ewropa" (COM(2008)0030), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ottubru 2007 bl-isem 

"Pjan ta' azzjoni għal-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija" (COM(2007)0607), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Mejju 2008 dwar ir-

riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji tal-politika ta' koeżjoni għal perjodu ta' 

programmar 2007-2013 (COM(2008)0301), 

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tal-20 ta' Jannar 2009 dwar l-

implimentazzjoni tal-linji gwida tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew 2004-2005 

(COM(2009)0005), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-Istrateġija ta' 

Liżbona1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-Loġistika tat-Trasport 

tal-Merkanzija fl-Ewropa – il-muftieħ għal mobilità sostenibbli2, 

– wara li ikkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-

                                                 
1 Testi Adottati, P6_TA(2009)0120. 
2 ĠU C 187E, 24.7.2008, p. 154. 



Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0224/2009), 

A. billi d-definizzjoni politika tal-politika TEN-T kif deskritta fid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 1996 dwar il-linji gwida għall-

iżvilupp tan-netwerk ta' trasport trans-Ewropew1 u d-Deċiżjoni Nru 884/2004/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li emendat id-Deċiżjoni Nru 

1692/96/KE dwar il-linji gwida tal-Komunità dwar l-iżvilupp tan-netwerk ta' trasport 

trans-Ewropew2 wasslet għal sensiela ta' "xewqat" ta' 30 proġett prijoritarju mnebbħin 

prinċipalment mill-interessi nazzjonali, 

B. billi l-kompetittività esterna tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija u bil-baħar meta 

mqabbel mat-trasport bl-art għandha tittejjeb biex ikun żgurat li jsir użu bilanċjat tal-

awtostradi, ir-rotot marittimi u l-kurituri tal-merkanzija bil-ferrovija, 

C. billi t-30 proġett prijoritarju wasslu għal proposta tal-Kummissjoni maħsuba biex 

tipprovdi madwar EUR 20 000 000 000 ta' fondi tal-UE fil-Qafas Finanzjarju 2007-2013 

lin-netwerk tat-trasport trans-Ewropew kollu kemm hu, li wara tnaqqsu għal madwar 

EUR 8 000 000 000, li minnhom EUR 5 300 000 000 biss għat-30 proġett prijoritarju, fuq 

insistenza tal-Kunsill, 

D. wara li kkunsidra n-nuqqas ta' ħila magħrufa tal-Unjoni Ewropea li tkun konformi mar-

regoli tal-finanzjament tat-TEN-Ts stipulati fir-Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 li jistipula regoli ġenerali biex 

tingħata għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tat-trasport trans-Ewropew u 

netwerks ta' enerġija3, li toħloq inċertezza fl-ippjanar tal-finanzjament tal-proġetti, 

E. billi huwa meħtieġ li tissaħħaħ il-ħila tal-Kummissjoni li tkompli bil-proġetti kbar 

transkonfinali, b'mod speċjali fis-settur tal-ferroviji, li jeħtieġu koperazzjoni mill-qrib li 

ma taqtax bejn l-Istati Membri involuti u finanzjament fuq medda ta' ħafna snin, li 

jestendi lil hinn mill-qafas taż-żmien tal-qafas finanzjarju pluriennali, 

F. billi l-annessi għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Mejju 2008 msemmija 

hawn fuq juru li madwar 49% tal-approprijazzjonijiet għall-proġetti tat-trasport jintnefqu 

fuq toroq, madwar 31% fuq linji tal-ferroviji u madwar 9% fuq trasport urban, imma 

mhuwiex preċiżament ċar liema proġetti speċifiċi huma kofinanzjati, 

1. Jagħraf li l-ewwel tentattivi biex tiġi żviluppata l-politika ta' infrastruttura ta' trasport tal-

UE, imnebbħa mill-"ħoloq neqsin" tal-Mejda t-Tonda Ewropea tal-Industrijalisti (ERT), 

ingħataw spinta mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 1992 bit-titolu 

"L-iżvilupp ġejjjieni tal-politika tat-trasport komuni", bil-ġustifkazzjoni li għandu 

"jinkiseb it-tkabbir ekonomiku, il-kompetittività u l-impjiegi" u ġew iddirezzjonati tajjeb 

mill-ex-Kummissarju għat-Trasport Karel Van Miert; jinnota li r-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 2236/95 tat-18 ta' Settembru 1995 li jippreskrivi r-regoli għall-għoti tal-

għajnuna finanzjarja komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej4 u d-Deċiżjoni 

Nru 884/2004/KE ippruvaw ikunu orjentati lejn l-objettivi msemmijin aktar ’il fuq; u 

jiġbed l-attenzjoni għall-istimolu mogħti lil din il-politika mill-Kummissarju responsabbli 

                                                 
1 ĠU L 15, 17.1.1997, p. 1. 
2 ĠU L 167, 30.4.2004, p. 1. 
3 ĠU L 162, 22.6.2007, p. 1. 
4 ĠU L 228, 23.9.1995, p. 1. 



għall-affarijiet ta' enerġija u trasport, il-Viċi-President Loyola de Palacio; 

2. Jikkunsidra r-rapporti tal-Koordinaturi TEN-T bħala eżempji interessanti għal aktar 

koordinament u integrazzjoni f'għażla limitata ta' proġetti importanti; għalhekk jitlob lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ikomplu bl-isforzi mmirati lejn it-titjib tal-proġetti 

ta' prijorità eżistenti; iqis li l-investiment fuq żmien medju u fit-tul għandu jitkompla 

b'koerenza mal-objettiv li jitkomplew in-netwerks kollha; 

3. Jilqa' b'sodisfazzjon il-preżentazzjoni bikrija tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 

ta' Frar 2009, bil-għan li jikkunsidra fundamentalment il-politika tal-infrastruttura tat-

trasport tal-UE u t-TEN-T, skont l-isfidi marbuta mat-trasport ta' bħalissa u tal-ġejjieni, il-

mobilità transkonfinali u l-isfidi finanzjarji, ekonomiċi, reġjonali (inklużi reġjuni 

żvantaġġati b'mod permanenti), soċjali, ta' sikurezza u ambjentali; 

4. F'dan ir-rigward, ma jarax il-bażi loġika għall-introduzzjoni ta' kunċett vag tal-pilastru 

konċettwali, li jgħabbi żżejjed il-lista ta' prijoritajiet; jemmen li bil-kuntrarju tal-għan 

iddikjarat mill-Kummissjoni, pilastru muri b'mod espress bħala konċettwali ma jtejjibx il-

kredibilità tal-politika tat-TEN-T, li pjuttost tista' tittejjeb bl-iżvilupp ta' proġetti konkreti; 

5. Jaqbel għalhekk li jiġi żviluppat approċċ għal netwerk aktar koerenti u integrat li jirrifletti 

l-ħtiġiet tal-konnessjoni intermodali għaċ-ċittadini u l-merkanzija; jenfasizza għalhekk li 

l-prijorità għandha tingħata lill-ferroviji, lill-portijiet, lil mogħdijiet tal-ilma marittimi u 

interni sostenibbli u lill-konnessjoni tagħhom aktar ’il ġewwa jew il-perni intermodali 

tagħhom fil-ħoloq infrastrutturali mal-Istati Membri l-ġodda jew ġo fihom, u kif ukoll lil 

ħoloq aħjar mal-ajruporti u l-portijiet tal-baħar fin-netwerks trans Ewropej; jisħaq li 

għandha tingħata attenzjoni għall-bżonnijiet differenti imma kumplimentarji kemm tal-

passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija; jirrakkomanda li l-Istati Membri u l-awtoritajiet 

reġjonali itejbu l-istazzjonijiet intermedjarji u l-interkonnessjonijiet lokali bħala ħoloq 

mat-TEN-T sabiex l-ispejjeż marbuta malli wieħed ikun f'sitwazzjoni periferali jitnaqqsu 

kemm jistgħu; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi appoġġ partikolari għall-proġetti ta' prijorità 

b'ħoloq intermodali u interoperabilità konsistenti li jgħaddu minn numru ta' Stati Membri; 

jinnota li l-konnessjoni ta' oqsma ekonomiċi matul dawn il-proġetti ta' prijorità huma 

dmirijiet nazzjonali; 

7. Jinnota b'approvazzjoni li forom ta' trasport tajbin għall-ambjent jirċievu sehem 

disproporzjonalment kbar ta' konsiderazzjoni fil-lista ta' proġetti ta' prijorità; jistieden lill-

Kummissjoni f'dan ir-rigward biex tiżgura li dawk il-proporzjonijiet ikunu ppreservati fil-

ġejjieni meta jiġu implimentati l-proġetti; 

8. Jisħaq dwar il-ħtieġa li jiġu integrati l-ħarsien tal-klima u l-iżvilupp sostenibbli għall 

modi kollha ta' trasport fil-politika Ewropea tal-infrastruttura sabiex ikun hemm 

konformità mal-miri tal-UE għat-tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jintegraw l-leġiżlazzjoni 

ambjentali Ewropea fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fl-ippjanar tal-proġetti TEN-T, bħalma 

huma d-Direttivi Natura 2000, SEA, EIA, dwar il-Kwalità tal-Arja, dwar il-Kwalità tal-

Ilma, dwar l-Abitat, u dwar l-Għasafar kif ukoll ir-rapporti dwar il-Mekkaniżmu ta' 

Rappurtaġġ tat-Trasport u Ambjentali (TERM) dwar l-indikaturi għat-trasport u l-ambjent 

mill-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent; 



10.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timminimizza dispożizzjonijiet vagi u kuntradittorji relatati ma’ 

dikjarazzjonijiet ta’ interess komuni u l-applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni ambjentali; 

jemmen, barra minn hekk, li ladarba jingħata status TEN-T lill-proġetti, l-Istati Membri 

m’għandhomx jabbużaw mil-leġiżlazzjoni Ewropea msemmija taħt il-paragrafu 9, sabiex 

jimblukkaw l-implimentazzjoni tal-proġetti TEN-T; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu l-iżviluppi l-ġodda, bħalma 

huma l-kriżi finanzjarja globali, il-bidla demografika, it-tkabbir, il-pajjiżi ġirien il-ġodda, 

u r-rabtiet intensifikati ma' pajjiżi tal-Lvant u Mediterranji bħala fatturi relevanti għall-

politika Ewropea għall-infrastruttura tat-trasport; 

12.  Jenfasizza li, speċjalment fil-kuntest preżenti tal-kriżi ekonomika, l-iżvilupp tat-TEN-T u 

l-integrazzjoni tat-trasport fl-Unjoni ma’ dak tal-pajjiżi ġirien huwa l-aktar mezz ta' min 

jorbot fuqu li jiżgura kemm is-sostenibilità fuq terminu ta’ żmien twil tas-suq intern kif 

ukoll il-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Unjoni; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni biex tintensifika l-isforzi tagħha biex tiżgura koordinament 

Ewropew aħjar tal-iżvilupp territorjali (l-Aġenda Territorjali għall-Unjoni Ewropea kif 

ukoll il-prinċipju tal-Koeżjoni Territorjali) u l-ippjanar tat-trasport billi titqies l-

aċċessibilità reġjonali permezz ta' netwerks imsaħħa bejn ir-reġjuni; jinnota li għandhom 

jitqiesu d-differenzi kbar li hemm bejn żoni muntanjużi, żoni ta' max-xtajta jew gżejjer, 

żoni ċentrali, żoni periferali jew żoni transkonfinali, kif ukoll il-ħtieġa għall-integrazzjoni 

aħjar ta' sisemi ta' mobilità urbana fit-TEN-T; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti prijorità partikolari għall-proġetti ewlenin relatati 

mar-rotot ewlenin sew ferrovjarji, sew bit-triq u sew fuq mogħdijiet tal-ilma interni sabiex 

jiġu żgurati ħoloq transkonfinali mal-Istati Membri l-ġodda u ma' pajjiżi terzi; 

15. Jissuġġerixxi f'dan ir-rigward li l-Perspettiva Ewropea tal-Iżvilupp tal-Ispazji (ESDP) 

ghandha tkun inkluża bħala l-bażi għall-ippjanar u li l-istudji disponibbli tal-ESPON 

għandhom jiġu inklużi bħala informazzjoni xjentifika tal-isfond u orjentata lejn l-ippjanar 

dwar l-iżvilupp tat-trasport; 

16. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu inkorporati kemm l-objettivi tal-Istrateġija ta' Liżbona u dawk 

tal-Pjan ta' Rkupru fl-iżvilupp tal-politika tat-TEN-T, meta wieħed iqis l-importanza 

ewlenija tal-mobilità, l-aċċessibilità u l-loġistika tagħhom għall-kompetittività tal-UE, u 

għat-titjib tal-koeżjoni territorjali; 

17. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jintegraw kurituri ħodor, netwerks ta' 

ferroviji tal-merkanzija, kurituri tas-Sistema tal-Immaniġġjar tat-Traffiku tal-Ferroviji 

Ewropej (ERTMS), rotot ewlenin marittimi, bħal ma huma t-trasport marittimu fil-qrib, 

mogħdijiet tal-ilma intereni b'kapaċità limitata jew kanali magħluqin (locks) b'kapaċità 

mhux suffiċjenti, portijiet niexfa, pjattaformi tal-loġistika, u perni ta' mobilità urbana, kif 

ukoll l-estensjoni pproġettata tat-TEN-T għall-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Maġar u 

għall-pajjiżi tal-Lvant u tal-Mediterran f'kunċett intermodali tat-TEN-T, imsejjes fuq l-

azzjonijiet ippjanati favur modalitajiet aktar favur l-ambjent, aktar żguri u li jikkunsmaw 

anqas żejt, biex jiġi żgurat użu ottimali tat-tipi kollha ta' trasport u titħeġġeġ il-

kompatibilità tal-konnessjonijiet bejn it-tipi varji ta' trasport, b'mod partikolari r-rabtiet 

ferrovjarji fil-portijiet; barra minn hekk, jitlob li jkun hemm konsistenza bejn il-qafas 

attwali u ġejjieni tat-TEN-T u l-leġiżlazzjoni proposta dwar il-kurituri tal-merkanzija bil-

ferrovija; 



18. Jinnota li sa reċentament 1% biss tal-fondi Infrastrutturali Ewropej kienu użati għall-

mogħdijiet tal-ilma interni skont l-aħħar riċerka; jikkunsidra li hemm bżonn appoġġ 

Ewropew suffiċjenti biex tiġi żviluppata l-infrastruttura tal-mogħdijiet tal-ilma interni fl-

Ewropa, sabiex jintuża l-potenzjal kollu tal- mogħdijiet tal-ilma interni bħala mod ta' 

trasport sostenibbli u ta' min joqgħod fuqu; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex tara li jkun żgurat li l-espansjoni tat-trasport tal-

merkanzija bil-ferrovija jkun intensifikat bil-ħsieb li jkun hemm effiċjenza ogħla tan-

netwerk u trasport aktar mgħaġġel; 

20. Jilqa' b'sodisfazzjon f'dan ir-rigward il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna netwerk Ewropew tal-ferrovija għall-

merkanzija kompetittiva (COM(2008)0852) u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

msemmija hawn fuq tat-18 ta' Ottubru 2007; 

21. Jisħaq dwar l-importanza li tkun permessa l-kondiviżjoni tal-informazzjoni fit-trasport 

intermodali, sabiex tiġi promossa u sostnuta l-interazzjoni bejn l-infrastruttura tas-

software u tal-hardware (is-sistemi ta' informazzjoni bħalma huma 

ERTMS/RIS/ITS/SESAR/Galileo) u sabiex jittejjbu l-interoperabilità, il-vetturi kollha li 

jimxu fuq il-linji tal-ferrovija (it-tagħmir hardware u software ERTMS fil-ferroviji u t-

tnaqqis tal-istorbju fil-vaguni tal-merkanzija), il-loġistika ambjentali, il-konnessjonijiet u 

l-perni intermodali, is-servizzi deċentralizzati tal-katina ta' provvista bieb-bieb u l-

ġestjoni tal-mobilità; 

22. Jenfasizza l-importanza tal-iżvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti standardizzati u 

armonizzati għat-TEN-T sabiex ikun hemm ġestjoni tat-trasport aktar effiċjenti, li tmexxi, 

aktar sigura u favorevoli għall-ambjent; 

23. Jirrakkomanda li l-implimentazzjoni tat-TEN-T tittejjeb billi jkun provdut aċċess aħjar 

għall-informazzjoni permezz ta' sistemi bħal ma hi s-Sistema ta' Informazzjoni TENtec 

billi jiġi stabbilit metodu miftuħ ta' koordinament li jinvolvi l-istabbiliment tal-limiti u l-

iskambju ta l-aħjar prattika; 

24. Jiffoka fuq il-ħtieġa li tingħata spinta lill-effiċjenza tal-infrastruttura eżistenti fi ħdan il-

proġetti TEN-T fit-terminu l-qasir, b'mod partikolari fejn l-implimentazzjoni ta' proġetti 

bħal dawn tkun diġà bdiet, sabiex il-kurituri jsiru aktar vijabbli u effiċjenti mingħajr ma 

jkun hemm sempliċi stennija għat-twettiq fit-terminu t-twil ta' proġetti kbar ħafna f'dawn 

l-istess kurituri; 

25. Jappoġġja l-"għażla strutturali 3 għat-tiswir tat-TEN-T" tal-Green Paper, jiġifieri li jkun 

hemm żewġ saffi konsistenti f'netwerk komprensiv, imsejsa fuq il-mapep TEN-T ta' 

bħalissa, u "core network" intermodali, li għad irid jiġi definit bil-ferroviji, kanali 

sostenibbli u portijiet u l-konnessjoni tagħhom ma ċentri loġistiċi bħala prijoritajiet; 

26. Jappoġġja l-kunċett ta' 'netwerk prinċipali' li jikkonsisti f'pilastru ġeografiku' u 'pilastru 

konċettwali' li bihom il-'pilastru konċettwali' fih kriterji u objettivi li jippermettu proġetti, 

kurituri u partijiet tan-netwerk li jkunu identifikati b'mod flessibbli biż-żmien milli 

pjuttost b'mod riġidu fil-bidu tal-perjodu tal-baġit għall-perjodu kollu kemm hu; huwa tal-

fehma li għandu jkun possibbli li tiġi estiża l-flessibilità tat-TEN-T matul il-perjodu tal-

baġit sabiex ikun hemm adattament mal-kundizzjonijiet tas-suq li jinbidlu; 



27. Jirrikonoxxi l-irwol kruċjali tal-Istati Membri, f'konsultazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali 

u lokali tagħhom, partijiet interessati tas-soċjetà ċivili u l-popolazzjonijiet lokali, fid-

deċiżjoni, l-ippjanar u l-iffinanzjar tal-infrastruttura tat-trasport, inkluż il-koordinament u 

kooperazzjoni Ewoprej transkonfinali; jistenna aktar koerenza mill-Kunsill Ewropew bejn 

talbiet għal proġetti TEN-T u deċiżjonijet dwar baġits TEN-T; minħabba r-reviżjoni ta' 

nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju tal-UE kif wkoll fir-rigward tad-diskussjoni attwali 

dwar il-Pjan ta' Rkupru tal-UE, jitlob lill-Istati Membri biex jikkunsidraw b'mod xieraq il-

kwistjoni tal-għajnuna finanzjarja neċessarja għall-infrastrutturi tat-trasport li jagħmlu 

parti min-netwerk tat-TEN-T bħala prijorità skont il-politika tal-UE stabbilita sa issa; 

28. Jaqbel kompletament mal-għan tal-Komunità li jitnaqqas il-piż amministrattiv u għalhekk 

jinkoraġġixxi b'mod qawwi lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-oqfsa finanzjarji għall-

proġetti ta' prijorità TEN-T bil-ħsieb li tkompli tinqata' l-burokrazija; 

29. Jitlob lill-Istati Membri u l-Kummissjoni biex jirrinforzaw il-koordinament tal-politiki 

segwiti fil-livell nazzjonali sabiex tiġi stabbilita l-konsistenza fil-ko-finanzjament u r-

realizzazzjoni tal-programm TEN-T b'konformità mal-Artikoli 154 u 155 tat-Trattat KE; 

30. Jisħaq, f'dan ir-rigward, li l-kriżi finanzjarja tqiegħed pressjoni akbar fuq l-Unjoni 

Ewropea, l-Istati Membri u r-reġjuni biex isejsu d-deċiżjonijiet tagħhom dwar il-proġetti 

ta' infrastruttura tat-trasport fuq valutazzjonijiet magħmulin sodi bbażati fuq ir-rabta bejn 

l-ispejjeż u l-benefiċċji, is-sostenibilità u l-valur Ewropew miżjud transkonfinalment; 

31. Jinnota, madankollu, li l-investiment fl-infrastruttura tat-trasport huwa mod wieħed 

ewlieni kif jingħelbu l-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji, u għalhekk jistieden lill-

Kummissjoni biex tħaffef il-proġetti infrastrutturali marbuta mat-TEN-T u ffinanzjati taħt 

il-fondi Strutturali u/jew ta' Koeżjoni; jistieden lill-Istati Membri biex jerġgħu jivvalutaw 

il-prijoritajiet ta' investiment tagħhom billi jikkunsidraw dan l-approċċ, sabiex iħaffu l-

proġetti tat-TEN-T taħt ir-responsabilità tagħhom, b'mod partikolari f'sezzjonijiet 

transkonfinali; 

32. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-kofinanzjament tal-UE għall-proġetti ta' infrastruttura tat-

trasport mit-TEN-T, fondi ta' koeżjoni u reġjonali u l-EIB għandhom jikkorrespondu mal-

kriterji li ġejjin: fattibilità ekonomika, kompetittività msaħħa, il-promozzjoni tas-suq 

uniku, sostenibilità ambjentali, trasparenza għat-taxpayers u l-involviment taċ-ċittadin (il-

prinċipju tas-sħubija); f'dan ir-rigward, jenfasizza l-importanza tal-iżvilupp tas-sħubijiet 

pubbliċi-privati biex ikunu ffinanzjati l-proġetti tat-TEN-T u l-bżonn li jinstabu 

soluzzjonijiet flessibbli għall-problemi li jqumu f'xogħlijiet ta' dan il-kalibru (diffikultajiet 

ġeografiċi u tekniċi, oppożizzjoni pubblika, eċċ.); 

33. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura f'dan is-sens li proġetti valutati taħt il-programmi 

ta' finanzjament tal-UE jikkunsidraw l-impatt possibbli tagħhom fuq il-finanzjament 

nazzjonali għal investimenti neċessarji oħra li mhumiex megħjuna minn fondi tal-UE; 

huwa tal-fehma, b'mod partikolari, li l-approprjazzjonijiet użati mill-Istati Membri biex 

jissupplimentaw proġetti ffinanzjati mill-UE m'għandhomx ikunu allokati għad-detriment 

taż-żamma jew l-investiment fil-linji sekondarji; huwa tal-fehma, pjuttost, li l-proġetti 

għandhom għalhekk jitfasslu u jiġu vvalutati mill-inqas parzjalment fuq il-bażi tal-

potenzjal tagħhom biex jintegraw (u mhux jabbandunaw) l-iżvilupp u ż-żamma tal-

infrastruttura sekondarja supplimentari neċessarja; 

34. Jenfasizza il-ħtiġijiet ta' investiment, li qed jikbru b'mod mgħaġġel, tas-suq tat-trasport 



tal-ajru Ewropew taħt il-pakkett tas-Sema Waħdani Ewropew II kif ukoll l-"approċċ tas-

sistema tal-avjazzjoni totali" propost; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex 

tikkunsidra tgħolli s-sehem tal-finanzjament disponibbli għall-ajruporti u l-ATM/ANS 

meta tirrevedi l-qafas baġitarju tat-TEN-T; 

35. Jinnota li huma meħtieġa aktar riċerka u żvilupp dwar l-aħjar prattiki u l-aktar effiċjenti 

fil-finanzjament tal-infrastruttura tat-trasport u l-impatt pożittiv tagħhom fuq il-

kompetittività u l-impjiegi kwantitattivi u kwalitattivi, inklużi l-esperjenzi ta' sħubijiet 

pubbliċi-privati f'dan ir-rigward, li diġa beda jsir fl-istudji tal-Kummissjoni li għaddejjin 

bħalissa; 

36. Jenfasizza l-bżonn li jitwaqqaf grupp ta' ħidma fl-Aġenzija Eżekuttiva TEN-T sabiex 

jiżdied l-użu tas-sħubija pubblika-privata biex jiġi ffinanzjat xi proġett jew sezzjonijiet ta' 

prijorità, u jkun hemm it-tixrid tas-soluzzjonijiet bħala l-aħjar prattika; 

37. Jisħaq li dipendenza miżjuda fuq l-isħubijiet pubbliċi-privati u l-Bank Ewropew tal-

Investiment mhux se tkun sostitut għal porzjon sinifikanti tal-iffinanzjar baġitarju għal 

proġetti fuq skala kbira b'perjodu ta' ħlas lura interġenerazzjonali; 

38. Jiffavorixxi konsiderazzjoni mill-ġdid tal-baġit tat-TEN-Ts mill-Istati Membri fil-kuntest 

tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-perspettivi finanzjarji 2009-2010, b'ħarsa lejn it-

treġġigħ lura tal-qtugħ drastiku ta' proġetti oħrajn u l-ambizzjonijiet biex jiġu żviluppati 

ferroviji u mogħdijiet tal-ilma li jmorru id f'id magħhom; 

39. Jenfasizza l-bżonn li jiġi allokat persentaġġ mit-taxxi għall-użu tat-triq fl-infrastruttura 

tat-toroq għall-finanzjament tal-proġetti TEN-T biex tiżdied l-influenza pożittiva fuq is-

self; 

40.  Jitlob lill-Kummissjoni telenka numru ta’ eżempji ta’ konnessjonijiet bil-ferrovija 

reġjonali transkonfinali, li ġew żarmati jew abbandunati, filwaqt li tiffavorixxi 

speċjalment dawk li jistgħu jiġu interkonnessi mat-TEN-T; 

41. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu l-Eurovelo-Network u il-Mogħdija tal-

Purtiera tal-Ħadid bħala opportunità għall-promozzjoni tan-netwerks ta' infrastruttura 

ċiklika transkonfinali, li jappoġġjaw il-mobilità mingħajr karozzi (magħrufa bħala soft 

mobility) u t-turiżmu sostenibbli; 

42. Jitlob lill-Kummissjoni, sabiex tqajjem il-kompetittività tan-netwerk kollu tal-ferrovija 

TEN, u tipproponi - sal-aħħar tal-mandat tagħha - inizjattiva leġiżlattiva li tikkonċerna l-

ftuħ tas-swieq domestiċi tal-passiġġieri tal-ferrovija mill-1 ta' Jannar 2012; 

43. Jiddispjaċih li l-pass bil-mod tal-implimentazzjoni ta' proġetti ta' prijorità f'żoni konfinali 

partikolarment dawk fil-Pirinej li huma vitali għall-Peniżola tal-Iberja u Franza; 

44. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżomm lill-Parlament u lill-Kunsill Ewropew imdaħħlin fil-

proposti u l-għażliet (multi)annwali tagħha dwar il-kofinanzjament tal-proġetti TEN-T; 

45. Jitlob lill-Kummissjoni biex tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, għal kull 

proġett prijoritarju, b'mod regolari u għall-inqas darba fis-sena, dwar is-sitwazzjoni ta' 

kull proġett, dwar kemm wieħed jista' joqgħod fuq l-ispejjeż tal-proġett, dwar il-fattibilità 

ta' kull proġett u dwar iż-żmien tal-implimentazzjoni tal-proġett; 



46. Jistieden lill-Kummissjoni u l-BIE biex jissottomettu lista annwali ta' proġetti speċifiċi 

ko-finanzjati lill-Parlament u l-Kunsill fil-każ ta' proġetti reġjonali, ta' koeżjoni u l-ko-

finanzjament tal-proġetti TEN-T mill-BIE kif diġà huwa l-każ tal-ko-finanzjament tat-

TEN-T; 

47. Isostni li, mil-lat ekoloġiku u ekonomiku, is-sistemi ta' trasport multimodali, li 

jippermettu l-użu ta' mezzi ta' trasport differenti fuq l-istess rotta, f'ħafna każijiet huma l-

unika għażla viabbli u sostenibbli għall-futur; 

48. Jisħaq li, fiż-żona Schengen li tkabbret reċentement, l-infrastruttura tat-trasport bejn l-

Ewropa tal-Punent u dik tal-Lvant hija ta' sinifikanza enormi minħabba l-potenzjal ta' 

tkabbir ekonomiku, partikolarment fl-Istati Membri l-ġodda, li huma marbutin magħha; 

jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw u jħeġġu l-kollegamenti 

transnazzjonali bit-triq u bil-ferrovija bejn l-Ewropa tal-Lvant u dik tal-Punent, u jagħtu 

appoġġ partikolarment għall-infrastruttura transkonfinali tat-trasport permezz ta' 

programm ta' azzjoni speċifiku implimentat b'kooperazzjoni ma' awtoritajiet lokali, 

reġjonali u nazzjonali; jenfasizza wkoll li interkonnessjoni aħjar tat-TEN-T u ta' netwerks 

ta' trasport ta' pajjiżi terzi ttejjeb il-pożizzjoni ta' żoni konfinali b'mod partikulari u ġġib 

magħha valur miżjud fil-kooperazzjoni interreġjonali u fl-UE kollha; 

49. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u l-

Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri. 


