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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jenfasizza li l-investimenti tal-politika ta' koeżjoni jeħtieġ li jkomplu jkunu mmirati lejn 
ir-reġjuni kollha bbażati fuq it-tliet kategoriji eżistenti – ir-reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni fi tranżizzjoni u r-reġjuni aktar żviluppati – u li l-istrateġiji ambjentali għan-
newtralità klimatika jridu jiġu adattati u minsuġa fl-immirar rilevanti, f'konformità mat-
tliet kategoriji msemmija hawn fuq u mal-Patt Ekoloġiku Ewropew, b'enfasi partikolari 
fuq il-miżuri ta' mitigazzjoni bil-ħsieb ta' tranżizzjoni ġusta għar-reġjuni li għandhom 
setturi ekonomiċi b'intensità qawwija ta' karbonju; jinnota li għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-ħtiġijiet relatati mal-koeżjoni u l-isfidi f'dan il-qasam li jħabbtu wiċċhom 
magħhom ir-reġjuni periferiċi, rurali u ultraperiferiċi, kif ukoll il-gżejjer, iż-żoni 
skarsament popolati u territorji oħra li huma ġeografikament żvantaġġjati;

2. Ifakkar li fl-ambitu tal-politika ta' koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni kienu s-sorsi ewlenin ta' finanzjament għall-intervent fit-
trasport, b'allokazzjoni ta' 'l fuq minn EUR 70 biljun fil-perjodu ta' finanzjament 2014-
2020, u li l-ġestjoni tal-politika ta' koeżjoni tinqasam bejn l-UE u l-Istati Membri, ħaġa 
li tagħmel dan il-proċess aktar deċentralizzat;

3. Jinnota li l-proġetti tat-trasport appoġġjati mill-pakkett ta' koeżjoni, it-trasferiment ta' 
fondi mill-Fond ta' Koeżjoni għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE), fl-ambitu tal-
qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 li jmiss se jkunu soġġetti għall-protezzjoni 
kontra t-tibdil fil-klima u li 60 % tal-pakkett finanzjarju ġenerali tal-FNE jridu jmorru 
biex jintlaħqu l-objettivi tal-klima;

4. Jissottolinja li l-fondi tal-politika ta' koeżjoni għandhom iwieġbu, l-ewwel u qabel 
kollox, għall-ħtiġijiet tad-diversi reġjuni fil-mira u għandhom jappoġġjaw l-objettivi 
komuni tal-politika tal-UE, u għalhekk il-fondi ta' koeżjoni jeħtieġ li jintużaw għal 
proġetti li jikkontribwixxu għat-tkabbir soċjoekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi u 
b'hekk għall-benesseri taċ-ċittadini/komunitajiet, itejbu l-istandards tal-għajxien 
tagħhom u jistimulaw l-ekonomiji lokali, peress li l-missjoni primarja ta' dawn il-fondi 
hija l-koeżjoni, filwaqt li jissaħħu wkoll ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-
kompetittività, u b'hekk jiġu promossi l-mobilità u l-konnettività sostenibbli u b'hekk 
tiġi żgurata l-koeżjoni territorjali, soċjali u ekonomika fir-reġjuni kollha tal-Unjoni;

5. Jenfasizza r-rwol tal-politika ta' koeżjoni fl-indirizzar tal-isfidi ewlenin li qed iħabbat 
wiċċu magħhom is-settur tat-trasport tal-Unjoni, inkluż l-iżvilupp ta' Żona Unika 
Ewropea tat-Trasport li tiffunzjona tajjeb, il-konnessjoni tal-Ewropa permezz ta' 
networks tal-infrastruttura tat-trasport moderni, multimodali u sikuri u l-bidla lejn 
mobilità b'emissjonijiet baxxi, inter alia permezz tal-appoġġ għat-tlestija tal-
konnessjonijiet ferrovjarji transfruntiera żgħar neqsin, u b'hekk tikkontribwixxi għall-
integrazzjoni Ewropea tar-reġjuni rurali u dawk tal-fruntieri; jenfasizza li l-politika ta' 
koeżjoni għandha tiffoka b'mod partikolari fuq reġjuni b'infrastruttura sottożviluppata u 
diversi tipi oħra ta' infrastruttura li m'għandhomx investiment, b'enfasi partikolari fuq l-
infrastruttura tal-gass li se tippermetti tranżizzjoni tal-enerġija bla xkiel u tiżgura s-
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sigurtà enerġetika tar-reġjuni; jemmen li l-politika ta' koeżjoni trid tibqa' wieħed mill-
istrumenti ewlenin għall-azzjoni Ewropea fil-perjodu ta' wara l-2020 fir-rigward tar-
reġjuni ultraperiferiċi u l-ġlieda tagħhom biex inaqqsu d-disparitajiet reġjonali 
persistenti; jenfasizza l-importanza tal-użu effettiv tal-fondi ta' koeżjoni fir-reġjuni 
ultraperiferiċi u jemmen li l-investimenti Ewropej f'dawn ir-reġjuni jġibu benefiċċji 
f'termini ekonomiċi, soċjali u ambjentali, mhux biss għar-reġjuni nfushom, iżda wkoll 
għall-UE kollha kemm hi, u li huwa importanti li dawn ir-reġjuni jkomplu jibbenefikaw 
minn appoġġ speċjali tal-UE; 

6. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni għandha tikkontribwixxi għall-irkupru sostenibbli 
tas-setturi tat-trasport u dak tat-turiżmu, speċjalment fid-dawl tal-pandemija tal-
COVID-19; jissottolinja li minn perspettiva soċjali, l-iżgurar tal-affordabbiltà, l-
affidabbiltà u l-aċċessibilità tat-trasport għal kulħadd huwa tal-akbar importanza; 

7. Jenfasizza li l-protezzjoni tal-infrastruttura, b'mod partikolari l-infrastruttura turistika u 
dik tat-trasport, kontra t-tibdil fil-klima se tgħin biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-
infrastruttura għall-impatti tat-tibdil fil-klima, tittejjeb il-kwalità tal-arja u jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra matul il-ħajja kollha tal-infrastruttura; jinnota 
li l-infrastruttura tat-trasport tista' tinfluwenza b'mod pożittiv l-interazzjonijiet 
transfruntiera kif ukoll l-iżvilupp reġjonali, urban u lokali, inkluż fil-każ tar-reġjuni 
ultraperiferiċi u dawk gżejjer; ifakkar li l-għan huwa li jiġu identifikati oqsma fejn it-
titjibiet fl-infrastruttura jistgħu jwasslu għal benefiċċji soċjali, ekonomiċi u ambjentali 
akbar; iqis li r-reġjuni għandu jkollhom il-mezzi kollha meħtieġa biex jaqsmu l-prattiki 
t-tajba; 

8. Ifakkar li l-politika tan-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) tiżgura l-
koeżjoni soċjoekonomika u territorjali kif ukoll l-aċċessibbiltà madwar l-UE u r-reġjuni 
tagħha, inklużi r-reġjuni remoti, ultraperiferiċi, insulari, periferiċi, muntanjużi u 
skarsament popolati, biex b'hekk tistimula t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi; 
jenfasizza li t-tlestija għalkollox tat-TEN-T hija kruċjali biex titħaffef il-bidla lejn modi 
ta' trasport sostenibbli u mobilità intelliġenti f'konformità mal-għanijiet tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, jiġifieri mit-triq għall-ferroviji u l-passaġġi fuq l-ilma interni, u 
żieda fl-użu ta' fjuwils alternattivi u infrastruttura tal-iċċarġjar u r-riforniment tal-fjuwil; 
jitlob l-allokazzjoni prijoritarja tal-fondi ta' koeżjoni għall-azzjonijiet li jappoġġjaw 
soluzzjonijiet multimodali u diġitali li jibnu, itejbu u jlestu l-konnessjonijiet tal-
infrastruttura tal-ferrovija u tal-passaġġi fuq l-ilma interni mal-portijiet u hubs 
multimodali oħra sabiex tiġi ffaċilitata l-bidla modali; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li l-
politika ta' koeżjoni għandu jkollha rwol aktar b'saħħtu fl-appoġġ għall-miżuri ta' 
prevenzjoni tar-riskju ffukati fuq l-adattament għall-impatti attwali u futuri tat-tibdil fil-
klima;

9. Iqis il-politika ta' koeżjoni bħala l-aqwa alleat fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji 
ambjentali reġjonali li għandhom l-għan li jġibu bidla reali fil-mobilità lejn mobilità 
aktar sostenibbli fil-bliet u r-reġjuni tagħna; jemmen li sabiex ikunu eliġibbli bis-sħiħ u 
jkollhom aċċess ta' prijorità għall-fondi tal-UE relatati, l-istrateġiji fil-qasam kemm tal-
mobilità urbana kif ukoll f'dik interurbana għandhom jappoġġjaw b'mod partikolari l-
infrastruttura tal-ferroviji u tar-roti, inklużi fatturi li jagħmlu possibbli l-multimodalità;

10. Ifakkar fl-inugwaljanzi kbar li hemm bejn ir-reġjuni f'dik li hi aċċessibbiltà għat-
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trasport, b'mod partikolari dak ferrovjarju; jitlob, għalhekk, strateġija biex jinfetħu t-
territorji iżolati jew abbandunati;

11. Jinnota, madankollu, li s-sistemi tat-trasport imtejba huma assoċjati wkoll ma' 
esternalitajiet avversi, bħall-inċidenti fit-toroq, l-emissjonijiet, it-tibdil fil-klima u 
impatti ambjentali u soċjali oħra, li jistgħu jkunu sostanzjali;

12. Itenni li r-reviżjoni tal-politika tat-TEN-T għandha tkompli tagħti attenzjoni partikolari 
lill-iffaċilitar tal-konnessjonijiet transfruntiera u lill-konnessjonijiet neqsin, ħaġa li se 
trawwem il-koeżjoni soċjoekonomika u territorjali madwar l-UE; jenfasizza li r-
reviżjoni tal-politika tat-TEN-T għandha tindirizza wkoll l-eliminazzjoni ta' punti ta' 
konġestjoni, b'mod partikolari fin-nodi urbani, u ttejjeb il-multimodalità u t-twettiq tal-
infrastruttura tal-aħħar mil, li se tnaqqas b'mod konsiderevoli l-konġestjoni tat-traffiku u 
ttejjeb l-effiċjenza u s-sostenibbiltà fuq ir-rotot tat-trasport;

13. Jemmen li t-trasport ferrovjarju tal-passiġġieri għandu jsir aktar attraenti għall-utenti u 
aktar kompetittiv; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tippromwovi sistema unifikata 
u trasparenti ta' prenotazzjoni tal-biljetti; iħeġġeġ l-introduzzjoni mill-ġdid ta' network 
Ewropew ta' ferroviji ta' billejl;

14. Jitlob li jiġu implimentati soluzzjonijiet infrastrutturali ekoloġiċi u soluzzjonijiet ta' 
mobilità sostenibbli u intelliġenti u jinnota l-importanza tagħhom mhux biss f'ambjenti 
urbani, fejn jgħixu bejn wieħed u ieħor 70 % tal-popolazzjoni tal-UE, iżda f'postijiet 
oħra wkoll; jilqa' f'dan ir-rigward iż-żieda fl-ambizzjoni f'ħafna bliet kbar u żgħar biex 
titnaqqas b'mod konsiderevoli l-konġestjoni u jittejjeb id-disinn tat-toroq favur il-
persuni li jiċċirkolaw bil-mixi u ċ-ċiklisti; jissottolinja li fil-bliet, elementi 
infrastrutturali ekoloġiċi bħall-ħitan u s-soqfa ħodor, il-boskijiet urbani, il-mergħat, il-
ġonna u l-ġardini jagħtu benefiċċji relatati mas-saħħa b'impatt dirett fuq il-benessri 
tagħna bħall-arja nadifa, kwalità aħjar tal-ilma u l-iżolazzjoni akustika; jisħaq li l-
investimenti fiż-żoni rurali wkoll huma importanti biex jitnaqqas l-impatt tal-klima u 
biex tiġi żgurata l-aċċessibbiltà reġjonali u ma għandhomx jiġu injorati, speċjalment fil-
kuntest tal-kwalità ħażina tal-arja li hemm f'ċerti żoni; jenfasizza, barra minn hekk, li l-
infrastruttura ekoloġika toħloq ukoll opportunitajiet biex iż-żoni urbani jiġu konnessi 
ma' dawk rurali u tipprovdi postijiet attraenti fejn wieħed jgħix u jaħdem. jemmen, barra 
minn hekk, li l-adattament tal-art għal skop differenti fil-bliet għall-infrastruttura 
ekoloġika jista' jkun mod kosteffettiv u ekonomikament vijabbli ta' kif nagħmluhom 
aktar sostenibbli, reżiljenti, tajbin għall-ambjent u aħjar għas-saħħa;

15. Ifakkar li l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tas-settur tat-trasport 
jirrappreżentaw 27 % tal-emissjonijiet globali tal-UE, u li s-settur tat-trasport irid 
jikkontribwixxi biex sal-2050 tintlaħaq in-newtralità klimatika; jenfasizza li l-
innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni jaqdu rwol ewlieni fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur 
tat-trasport f'konformità mal-ambizzjonijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jisħaq fuq il-
ħtieġa li jissaħħaħ l-appoġġ finanzjarju mill-fondi ta' koeżjoni għar-riċerka dwar 
soluzzjonijiet ta' mobilità b'emissjonijiet baxxi u b'emissjonijiet żero u dwar l-
innovazzjoni fihom, b'mod partikolari fir-rigward tat-teknoloġiji avvanzati u l-mobilità 
intelliġenti fil-modi kollha tat-trasport, inkluż fjuwil alternattiv u l-mobilità bl-idroġenu 
u proġetti ta' infrastruttura sostenibbli; 
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16. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-iskemi ta' rinnovazzjoni u ta' titjib tal-effiċjenza 
enerġetika għad-djar fil-bliet Ewropej sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-bini, filwaqt li 
wieħed jiftakar li bejn terz u nofs l-enerġija fil-bliet tintuża għat-tisħin; jenfasizza li, 
minħabba l-għadd kbir ta' binjiet residenzjali qodma u binjiet oħra qodma fil-bliet, ir-
rati tar-rinnovazzjoni jeħtieġ li jiżdiedu b'bejn tlieta u ħames darbiet tal-livelli attwali 
tagħhom jekk irridu noqorbu lejn ix-xenarju ta' 1.5 C grad deskritt fil-qosor fil-Ftehim 
ta' Pariġi;

17. Jisħaq fuq ir-rwol tas-settur tat-turiżmu fit-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar sostenibbli 
u b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju; jitlob li dan is-settur jiġi inkorporat b'mod qawwi 
fl-istrateġiji u l-ippjanar reġjonali fil-qasam tal-klima; jenfasizza li, f'dan il-kuntest, it-
turiżmu rurali għandu l-potenzjal li jgħin fl-iżvilupp ta' reġjuni inqas żviluppati; ifakkar 
fl-importanza li s-settur tat-turiżmu jiġi appoġġjat, b'mod partikolari permezz ta' 
investimenti li jikkontribwixxu għall-irkupru, il-kompetittività fit-tul, id-
diġitalizzazzjoni u s-sostenibbiltà tas-settur u l-ktajjen ta' valur tiegħu; jitlob li tiġi 
allokata linja baġitarja iddedikat għat-turiżmu sabiex l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) jingħataw bażi aktar soda minn fejn javvanzaw u jiġu żgurati opportunitajiet 
aħjar fis-settur;

18. Jieħu nota tal-konklużjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 06/2020 tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri dwar il-mobilità urbana sostenibbli fl-UE1, li jgħidu li l-bliet tal-UE mhux qed 
jimxu 'l bogħod biżżejjed lejn modi ta' trasport aktar sostenibbli u li aktar jirrispettaw 
lill-ambjent u li l-fondi tal-UE ddedikati għall-mobilità sostenibbli għad mhumiex qed 
jintużaw b'mod effettiv fit-twettiq tal-objettivi tagħhom; jenfasizza l-ħtiġijiet ta' 
investimenti tar-reġjuni u l-muniċipalitajiet li qed jimxu lejn mobilità aktar sostenibbli u 
intelliġenti; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-opportunitajiet ta' finanzjament ipprovduti 
mill-programmi tal-UE, bħall-FEŻR, il-Fond ta' Koeżjoni, il-programm LIFE, Orizzont 
u l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, biex tinkiseb tranżizzjoni ġusta, inklużiva u 
soċjalment aċċettabbli lejn in-newtralità klimatika li fiha ħadd ma jitħalla lura; jisħaq 
fuq il-ħtieġa li jiġu appoġġjati t-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u tal-
persuni li qed ifittxu impjieg fis-settur tat-trasport, filwaqt li tingħata attenzjoni 
speċifika lid-diversità u l-bilanċ bejn il-ġeneri;

19. Jenfasizza r-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-mitigazzjoni u l-adattament għat-
tibdil fil-klima permezz ta' strateġiji ta' integrazzjoni reġjonali fl-istadji kollha tal-
proċess tal-proġetti, bil-għan li jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklużiv; jenfasizza l-
ħtieġa li jiġu kkonsultati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u partijiet ikkonċernati 
oħra, inklużi l-awtoritajiet reġjonali u lokali, bil-ħsieb tal-implimentazzjoni aktar 
effiċjenti, sostenibbli u xierqa tal-proġetti ta' infrastruttura tat-trasport; jinkoraġġixxi l-
abilitazzjoni ta' finanzjament tal-UE aktar dirett għall-awtoritajiet lokali u reġjonali, 
sabiex tittejjeb l-effiċjenza, tiġi żgurata l-konsistenza u jitnaqqas il-piż amministrattiv; 
ifakkar li t-trasparenza u l-komunikazzjoni proattiva dwar il-fondi disponibbli huma 
wkoll essenzjali sabiex jiġi żgurat l-użu effettiv tagħhom;

20. Jenfasizza li l-iżvilupp rurali huwa essenzjali għall-koeżjoni territorjali u 
soċjoekonomika; jitlob lill-Kummissjoni toħroġ b'Aġenda Rurali li tieħu approċċ 
olistiku sabiex tawtonomizza lill-komunitajiet rurali biex jindirizzaw, fost kwistjonijiet 

1 https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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oħra, it-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika, inkluża l-bidla lejn modi tat-trasport 
aktar sostenibbli u intelliġenti, u biex jidentifikaw oqsma fejn it-titjib fl-infrastruttura 
jista' jwassal għal benefiċċji akbar, b'mod partikolari l-infrastruttura diġitali u tal-
konnettività fiż-żoni rurali biex jiġu appoġġjati t-turiżmu, l-aċċess għall-impjiegi u x-
xogħol mill-bogħod, u titjib fil-multimodalità fiż-żoni mingħajr aċċess għat-trasport 
pubbliku; jemmen, f'dan il-kuntest, li trasport pubbliku effiċjenti u affordabbli huwa 
ċentrali għall-kisba ta' mobilità urbana u rurali sostenibbli; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni tinkludi infrastruttura u servizzi tat-trasport ta' kwalità fiż-żoni skarsament 
popolazzjoni fil-proposta għal mobilità intelliġenti u sostenibbli;

21. Ifakkar li l-ġestjoni tal-politika ta' koeżjoni hija kondiviża bejn l-UE u l-Istati Membri 
tagħha; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat approċċ konsistenti għall-integrazzjoni 
ambjentali fl-investimenti fit-trasport billi l-programmazzjoni tiġi allinjata mal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-proġett; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni jippromwovu u jinkoraġġixxu l-integrazzjoni tal-kunsiderazzjonijiet ambjentali 
fil-proġetti lil hinn mill-istadju tal-programmazzjoni, pereżempju billi joħorġu linji 
gwida jew billi jorganizzaw attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni għall-applikanti; jemmen, 
barra minn hekk, li l-politika ta' koeżjoni għandha ssaħħaħ l-integrazzjoni tas-settur tat-
trasport u mas-settur tal-enerġija u dak diġitali, sabiex jittieħed vantaġġ mis-sinerġiji 
potenzjali u biex dawn jiġu mmassimizzati;

22. Jilqa' l-ġabra unika tar-regoli li issa tkopri seba' fondi tal-UE implimentati fi sħubija 
mal-Istati Membri ("ġestjoni kondiviża"); jilqa' wkoll il-proposta tal-Kummissjoni għal 
kontrolli inqas stretti għall-programmi b'rekord tajba, b'dipendenza akbar mis-sistemi 
nazzjonali u l-estensjoni tal-prinċipju ta' "awditu uniku", biex tiġi evitata d-
duplikazzjoni tal-verifiki; jilqa' l-qafas il-ġdid għall-proġetti li jintroduċi reviżjoni 
annwali tal-prestazzjoni, fil-forma ta' djalogu ta' politika bejn l-awtoritajiet tal-
programmi u l-Kummissjoni; 
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