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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Ifakkar li l-infrastrutturi tat-trasport, inklużi l-infrastrutturi transfruntiera, huma 

fundamentali għal-libertà ta' moviment ta' persuni, oġġetti u servizzi li fuqhom huwa 

msejjes is-Suq Uniku, u li din il-libertà ta' moviment hija kemm katalizzatur qawwi 

għall-integrazzjoni tal-UE, il-ħolqien tal-impjiegi u l-iżvilupp ta' turiżmu sostenibbli fl-

UE kif ukoll fattur essenzjali fil-prestazzjoni tal-kummerċ Ewropew u l-industrija, 

filwaqt li fl-istess ħin jiġu mħarsa l-klima, l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja; huwa tal-

fehma li l-infrastrutturi tat-trasport għandhom jissodisfaw ċerti kriterji ta' kwalità, 

sabiex jiġi żgurat livell ogħla ta' sikurezza u protezzjoni tal-konsumatur;  

2. Jissottolinja li l-politika tat-trasport tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tan-

Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport, hija waħda mill-politiki l-aktar ambizzjużi u ta' 

suċċess tal-Unjoni; jinnota li t-TEN-T għandu rwol fundamentali fl-iskambji 

kummerċjali fi ħdan l-Unjoni u mal-pajjiżi ġirien, u jikkontribwixxi għall-prosperità 

taċ-ċittadini tagħha; ifakkar, għaldaqstant, fl-importanza ta' finanzjament adegwat għat-

tlestija ta' konnessjonijiet nieqsa u transfruntiera, b'mod partikolari konnessjonijiet bil-

ferrovija reġjonali abbandunati jew żarmati, u għat-tneħħija ta' punti ta' konġestjoni fit-

TEN-T; jenfasizza l-importanza li n-netwerks tat-trasport tar-reġjuni kollha tal-Unjoni, 

inklużi reġjuni remoti, muntanjużi u dawk insulari, u li jiġu solvuti problemi bħan-

nuqqas ta' infrastruttura xierqa, aċċessibilità u interoperabilità baxxa bejn il-partijiet 

ċentrali u tal-Lvant, u l-partijiet tal-Punent tal-Unjoni; 

3. Jiddeplora t-tnaqqis sinifikanti fil-baġit sabiex jitneħħew il-punti ta' konġestjoni, l-

interoperabilità ferrovjarja u l-bini ta' kollegamenti neqsin, sistemi tat-trasport 

sostenibbli u effiċjenti, u l-integrazzjoni u l-interkonnessjoni tal-mezzi tat-trasport, u 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza kruċjali li l-baġit għal dawn l-oqsma jerġa' jiġi 

kif kien; 

4. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li tinkludi konnessjonijiet ferrovjarji 

neqsin fis-sejħiet għall-proposti tal-2016; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi sostenn 

konsultattiv lill-promoturi tal-proġett u lill-awtoritajiet kompetenti biex tiżgura li huma 

jressqu proposti ta' kwalità għolja; iqis li l-konnessjonijiet transfruntiera nieqsa li 

jirrappreżentaw valur miżjud Ewropew sinifikanti f'termini ta' impjiegi, turiżmu u 

sostenibilità u li jikkollegaw żoni li kienu storikament marbuta bil-ferrovija għandhom 

ikunu ffinanzjati permezz tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u sorsi ta' 

finanzjament oħra ad hoc; 

5. Jinnota li l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (EFSI) għadu ma wassalx għar-

riżultati mistennija fir-rigward tal-infrastrutturi tat-trasport; jenfasizza, għalhekk, bħala 

prijorità ewlenija għall-baġit 2017, il-bżonn li l-krediti tas-CEF, li reġgħu ġew allokati 

biex jinħoloq l-EFSI, jerġgħu jiġu kif kienu; il-fond ta' garanzija; jiġbed l-attenzjoni 

dwar l-importanza li jiġi żgurat, malajr kemm jista' jkun, baġit suffiċjenti sabiex 

minnufih jingħata bidu għal sejħa għal proposti, meta wieħed iżomm f'moħħu li l-

proġetti CEF huma proġetti fuq perjodu twil mirfuxa fuq bosta snin; 
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6. Jilqa' s-suċċess ġenerali tas-CEF u jitlob lill-Kummissjoni, bħala kwistjoni ta' prijorità, 

tagħti bidu għat-tielet sejħa għal proposti bil-baġit li fadal għas-CEF, sabiex tippjana 

ulterjorment l-impenji li fadal; 

7. Jinnota l-applikazzjoni massiva għall-proġetti, li qabżet il-limiti, u l-għadd kbir ta' 

proġetti ta' kwalità għolja, li ġew miċħuda fl-2015-2014 minħabba baġit insuffiċjenti 

tal-Unjoni u jinnota li riżorsi addizzjonali minbarra dawk li jirriżultaw mill-irkupru ta' 

fondi riallokati jistgħu jiġu assorbiti; 

8. Ifakkar li l-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-

Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar 

kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba1 (Ftehim 

Interistituzzjonali) jipprevedi flessibilità ta' 10 % biex jiżdied il-baġit tas-CEF fil-

proċeduri baġitarji annwali; jistieden lill-Kummissjoni żżid, f'konformità mal-Ftehim 

Interistituzzjonali, il-pakkett totali tas-CEF, inkluża żieda fil-pakkett ta' koeżjoni tas-

CEF; 

9. Jinnota li hemm żewġ oqsma ewlenin tal-politika tat-trasport relatati mill-qrib mal-

iżvilupp tal-infrastruttura, jiġifieri l-istabbiliment tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-

Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) u l-promozzjoni tal-Awtostradi tal-Baħar u l-passaġġi 

fuq ilmijiet interni li għandhom l-għan li jtaffu l-piż minn fuq il-kurituri tat-trasport fuq 

l-art u li jistgħu jikkostitwixxu l-fergħa tagħhom fuq l-ilmijiet; jenfasizza li huwa ta' 

importanza fundamentali għas-sostenibilità tat-trasport fl-Unjoni li t-traffiku ta' 

merkanzija u passiġġieri jiġi trasferit mit-toroq għall-ferroviji u l-mezzi ta' trasport 

marittimu u tal-ilmijiet interni; jissottolinja, għalhekk, l-importanza kruċjali li l-iżvilupp 

tal-ERTMS u l-promozzjoni tal-Awtostradi tal-Baħar u l-ilmijiet interni jiġu ffinanzjati 

b'mod adegwat; 

10. Iqis li l-ottimizzazzjoni tal-integrazzjoni u l-interkonnessjoni tal-modi tat-trasport u l-

konnessjonijiet intermodali, flimkien mal-iżvilupp ta' kurituri tal-merkanzija, 

jirrappreżentaw elementi essenzjali biex il-merkanzija tiġi ttrasferita mit-triq għall-

ferrovija u biex titjieb is-sostenibilità tal-ferrovija; 

11. Jilqa' l-adozzjoni tal-pilastru tekniku tar-raba' pakkett ferrovjarju; jissottolinja r-rwol 

akbar li l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea jista' jkollha f'termini ta' ċertifikazzjoni u 

żvilupp tal-infrastruttura u jenfasizza li l-Aġenzija għandha tingħata r-riżorsi baġitarji 

xierqa għal dak l-għan; jinsisti li hemm bżonn ta' sforzi kontinwi favur ir-riċerka u l-

innovazzjoni fis-settur ferrovjarju u jitlob, f'dan il-kuntest, finanzjament adegwat għall-

Impriża Konġunta Shift2Rail, l-introduzzjoni mill-ġdid ta' konnessjonijiet reġjonali 

transfruntiera u l-manutenzjoni tal-infrastruttura ferrovjarja; 

12. Jilqa' l-ewwel sejħiet għal proposti għall-inizjattiva konġunta Shift2Rail; jistieden lill-

korp governattiv, u lill-Kummissjoni b'mod partikolari, biex jaċċeleraw l-

implimentazzjoni tal-programm ta' ħidma tagħhom biex jagħmlu tajjeb għaż-żmien 

mitluf, filwaqt li jistabbilixxu l-inizjattiva u, barra minn hekk, jagħmlu enfasi partikolari 

fuq is-soluzzjoni ta' kwistjonijiet ewlenin tal-interoperabilità fin-netwerk ferrovjarju 

Ewropew; 

                                                 
1  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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13. Jissottolinja li r-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill1 jipprevedi t-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni tal-kompetenza tal-

Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA); jenfasizza l-importanza li jiġi 

allokat finanzjament adegwat lill-EASA biex jiġi żgurat suċċess fl-użu ta' dawn ir-

responsabilitajiet ġodda; 

14. Jenfasizza, barra minn hekk, li l-EASA diġà naqqset 5 % tal-postijiet tul ħames snin, kif 

miftiehem fil-Ftehim Interistituzzjonali; iqis, għalhekk, li kwalunkwe tnaqqis ulterjuri 

propost mill-Kunsill jista' jipperikola l-funzjonament xieraq tal-EASA u jista' jxekkel 

lill-EASA milli tissodisfa l-kompiti diġà assenjati u dawk li se jiġu assenjati mill-

awtorità leġiżlattiva; jenfasizza wkoll li l-postijiet ġodda tal-EASA li huma meħtieġa, 

minħabba żviluppi ġodda ta' politika u leġiżlazzjoni ġdida, sabiex jitwettqu kompiti 

addizzjonali ma għandhomx jiġu kkunsidrati barra minn kwalunkwe intenzjoni ta' 

tnaqqis; 

15. Jenfasizza li l-postijiet tal-EASA (inklużi l-pensjonijiet relatati) li huma kompletament 

iffinanzjati mill-industrija u għalhekk ma għandhom l-ebda impatt fuq il-baġit tal-

Unjoni m'għandhomx ikunu soġġetti għal tnaqqis fil-persunal, inkluż il-Ftehim 

lnteristituzzjonali; 

16. Jenfasizza li dan għandu jitħalla fid-diskrezzjoni tal-EASA sabiex jiżdied in-numru ta' 

postijiet li huma totalment iffinanzjati mill-industrija matul is-sena finanzjarja skont l-

ammont ta' xogħol varjabbli, jiġifieri, id-domandi tal-industrija; jenfasizza li, għal dan l-

iskop, l-awtorità baġitarja, b'żieda man-numru ta' postijiet iffinanzjati minn tariffi u 

imposti li diġà huma awtorizzati permezz tal-adozzjoni tal-baġit tal-EASA, għandha 

tindika wkoll il-perċentwal addizzjonali (sa limitu massima ta' 10 %) ta' postijiet li 

jistgħu jiġu permessi mill-Bord tat-Tmexxija tal-EASA dwar proposta tal-EASA biex 

ikun hemm rispons għal evoluzzjoni mhux prevista tad-domanda tas-suq; jenfasizza 

wkoll li d-deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni 

dokumentata tal-ammont ta' xogħol mhux previst u l-kriterji ta' effiċjenza; 

17. Jenfasizza l-ħtieġa ta' finanzjament preċiż għall-implimentazzjoni tal-komponenti tar-

Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru (ATM) tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR) 

sabiex jiġi żgurat l-użu tal-funzjonalitajiet tal-ATM li huma meqjusa essenzjali għat-

titjib tal-prestazzjoni tas-sistema tal-ATM tal-Unjoni; 

18. Ifakkar fl-importanza li tiġi indirizzata l-kwistjoni tar-rifuġjati u tal-migranti u l-

kontribut li l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) tista' tagħti lil din is-

sitwazzjoni, inkluż fir-rigward tal-protezzjoni tal-fruntieri esterni tal-Unjoni; jinnota li l-

mandat tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima twessa' biex tittejjeb il-

kooperazzjoni tagħha mal-awtoritajiet nazzjonali u l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja 

tal-Fruntiera u tal-Kosta; jenfasizza l-importanza ta' finanzjament adegwat biex jiġi 

żgurat l-aqwa użu tal-aktar teknoloġija avvanzata, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 

f'konformità mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data personali, u taħriġ tal-persunal;  

19. Jenfasizza l-importanza tal-miri stabbiliti minn COP 21 fir-rigward tat-trasport sabiex 

                                                 
1  Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-kamp 

tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-

Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE, (ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1). 
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jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima; jenfasizza li għandhom ikunu disponibbli mezzi 

finanzjarji biex tiġi żgurata bidla modali mit-trasport bit-triq għal dak bil-ferrovija kif 

ukoll fuq l-ilma u l-passaġġi tal-ilma interni sabiex l-Istati Membri jitħeġġu jinvestu fi 

trasport pubbliku aċċessibbli intelliġenti, sostenibbli u integrat; jirrakkomanda wkoll li 

tingħata attenzjoni biex jitnaqqas l-istorbju fit-trasport sabiex iċ-ċittadini jingħataw 

ambjent ta' kwalità għolja; barra minn hekk, jinsisti fuq il-ħtieġa li jitnaqqsu l-ispejjeż 

esterni kkawżati mit-trasport, u b'hekk jitnaqqas il-piż fuq il-baġits pubbliċi futuri; 

20. Jissottolinja li l-ġestjoni effiċjenti tal-loġistika ambjentali mal-firxa tal-mezzi kollha tat-

trasport fl-Unjoni tista' tikkontribwixxi bil-kbir għad-dekonġestjoni tat-traffiku u biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet CO2; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi d-

diġitalizzazzjoni fil-loġistika, bħal inizjattivi ta' cargo-pooling; jiġbed l-attenzjoni għall-

fatt li l-Awtostradi tal-Baħar huma elementi ewlenin fil-loġistika u li l-portijiet u l-

interkonnessjonijiet tal-art 'il ġewwa mill-kosta huma nodi prinċipali għal skemi tat-

trasport multimodali; 

21. Jenfasizza r-rwol ewlieni tat-teknoloġiji diġitali fl-iżvilupp ta' ġestjoni tat-trasport u l-

mobilità sikura, effiċjenti, intermodali u sostenibbli; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 

biex tappoġġja l-iżvilupp tad-diġitalizzazzjoni u awtomatizzazzjoni fil-modi kollha tat-

trasport, kif ukoll l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet innovattivi, bħalma huma l-mobiltà 

kondiviża fil-bliet u ż-żoni rurali interkonnessa mat-trasport pubbliku, għall-benefiċċju 

taċ-ċittadini, it-turisti u n-negozji kollha tal-Unjoni, inklużi intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju (SMEs); 

22. Jenfasizza l-importanza li jiġu allokati biżżejjed fondi għal Galileo u s-Sistema Ewropea 

ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) fl-2017 biex jiġu żgurati l-

impenji tal-Kummissjoni rigward is-sikurezza u l-effiċjenza fit-trasport bl-ajru, bit-triq, 

bil-ferrovija u t-trasport marittimu; itenni l-importanza li jkunu pprovduti malajr 

servizzi mingħajr interruzzjoni ta' Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) 

għal toroq intelliġenti u vetturi konnessi, flotta u merkanzija u ġestjoni tat-traffiku 

intelliġenti, bħalma huma l-ATM, l-ERTMS, u eCall; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja għażliet varji għall-finanzjament ta' miżuri li 

għandhom l-għan li tinkiseb l-aċċessibilità għas-servizzi tat-trasport, il-vetturi, l-

infrastruttura u ċ-ċentri ta' konnessjoni intermodali, u miżuri oħra biex tittejjeb l-

aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità; 

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja inizjattivi li għandhom l-għan li jtejbu s-sikurezza 

tat-toroq u li jistgħu jgħinu biex jinkiseb l-għan li l-imwiet fit-toroq jitnaqqsu bin-nofs 

sal-2020 u biex jonqsu b'mod sinifikanti l-korrimenti gravi; 

25. Iqis li l-garanzija tas-sigurtà tal-mezzi u l-infrastrutturi tat-trasport hija ta' prijorità kbira 

u li finanzjament adegwat għandu jiġi ssalvagwardjat għal dan il-għan. 

26. Jitlob l-introduzzjoni ta' linja baġitarja diretta għat-turiżmu fil-baġit tal-Unjoni għall-

2017, kif kien il-każ fil-passat, meta titqies l-importanza ta' din l-attività ekonomika 

għall-SMEs u l-impjiegi ambjentali fl-Ewropa u l-ħtieġa li jsiru aktar attraenti u 

kompetittivi f'ambjent globali kompetittiv; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura d-

disponibilità bil-lingwi kollha tal-Unjoni tal-Gwida dwar il-finanzjament tal-UE 2014-

2020 għas-settur tat-turiżmu; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta ħarsa ġenerali annwali 
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tal-proġetti tat-Turiżmu kofinanzjati minn fondi differenti tal-Unjoni; 

27. Jitlob li titfassal strateġija komprensiva għall-industrija tat-turiżmu li jkun fiha l-aspetti 

kollha meħtieġa ta' settur tat-turiżmu innovattiv u kompetittiv, bħal: finanzjament tas-

settur, żvilupp professjonali, aċċessibilità, infrastruttura, sistema tal-viża, 

diġitalizzazzjoni u promozzjoni; 

28. Jissottolinja l-importanza taż-żoni rurali, muntanjużi, insulari, kostali u remoti fl-

iżvilupp ulterjuri tat-turiżmu sostenibbli fl-Ewropa; jemmen li għandu jkun hemm 

disponibbli mezzi għall-promozzjoni tal-kulturi lokali u l-bijodiversità f'dawn ir-reġjuni 

kif ukoll f'postijiet turistiċi mhux indirizzati mit-turiżmu tal-massa; jemmen li 

għandhom jiġu żviluppati skemi speċifiċi li jimmiraw lejn il-provvediment ta' aċċess 

mingħajr xkiel, għall-persuni b'mobilità mnaqqsa jew xi diżabilità oħra, għal faċilitajiet 

turistiċi fl-Ewropa. 
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