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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. Jitlob baġit ambizzjuż għas-settur tat-trasport tal-UE, li jqis l-isfidi emerġenti u l-
prijoritajiet politiċi attwali f'termini tal-politika tat-trasport tal-UE; 

2. Jenfasizza li l-politika tat-trasport tal-UE hija essenzjali għall-iżvilupp ekonomiku, 
soċjali u ambjentali tal-Ewropa u għas-sostenibbiltà tagħha; jitlob bil-qawwa, għalhekk, 
li l-politika tat-trasport tal-UE tirċievi finanzjament adegwat u suffiċjenti sabiex jiġu 
żgurati t-tkabbir, l-impjiegi u l-kompetittività fl-Ewropa, inkluż fiż-żoni ġeografiċi l-
aktar remoti; jitlob investimenti addizzjonali fir-riċerka u l-innovazzjoni, u fil-koeżjoni 
soċjali u territorjali; 

3. Jenfasizza li l-baġit 2021 għandu jirrifletti l-prijoritajiet stabbiliti mill-Parlament fir-
riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 
(QFP) u li għandu jipprovdi l-finanzjament meħtieġ għaż-żewġ proġetti mibdija taħt il-
QFP attwali u għal proġetti ġodda bbażati fuq il-QFP 2021-2027; 

4. Jemmen li l-finanzjament tat-trasport tal-UE għandu jkun allinjat mar-rekwiżiti 
regolatorji tal-Patt Ekoloġiku u li għandu jiġi garantit allinjament sħiħ mal-Ftehim ta' 
Pariġi; 

L-importanza tat-trasport għall-ilħuq tal-għanijiet tal-Green Deal

5. Itenni li t-trasport irid jikkontribwixxi biex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050;

6. Jenfasizza, għalhekk, li l-finanzjament xieraq għall-proġetti tat-trasport se jkun 
strumentali biex titħaffef il-bidla lejn mobilità sostenibbli u intelliġenti u biex jiġu 
implimentati l-prijoritajiet leġiżlattivi tal-Patt Ekoloġiku permezz ta' miżuri bbażati fuq 
teknoloġiji ġodda, l-għoti ta' spinta lit-trasport multimodali, l-iżvilupp ta' mobilità 
multimodali awtomatizzata u konnessa u żieda fil-produzzjoni u l-użu ta' fjuwils 
alternattivi sostenibbli;

L-għoti ta' spinta lill-programmi emblematiċi 

7. Jenfasizza l-importanza li jiżdied il-baġit ta' programmi emblematiċi ta' rilevanza 
partikolari biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE: 

– Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) fit-trawwim 
tal-iżvilupp ta' netwerk trans-Ewropew(TEN-T) ta' prestazzjoni għolja li jkun 
sostenibbli u interkonness fl-oqsma tal-infrastrutturi tat-trasport, tal-enerġija u tas-
servizzi diġitali; itenni li t-tlestija veloċi tat-TEN-T se tagħti kontribut sinifikanti 
għall-koeżjoni soċjoekonomika u territorjali fl-UE u għall-promozzjoni tal-
objettivi tad-dekarbonizzazzjoni tal-UE; jitlob, għalhekk, li l-baġit FNE-Trasport 
jiżdied għall-QFP 2021-2027 u li l-allokazzjoni tiegħu għall-2021 tiġi deċiża 
skont dan;
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– Jitlob żieda fil-baġit ta' Orizzont 2020 għal EUR 120 biljun (prezzijiet tal-2018) u 
l-komponent "Bliet Intelliġenti u Trasport Integrat" tiegħu, mill-2021; 

Iż-żamma ta' politiki eżistenti

8. Ifakkar li l-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni għall-infrastruttura tat-trasport għandu 
jimmira li jsegwi l-għan ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali msejjes fuq it-
Trattat; jenfasizza r-rwol kruċjali li l-politika tat-trasport u l-investiment tal-UE 
għandhom fil-promozzjoni u t-tisħiħ tal-koeżjoni territorjali, soċjali u ekonomika fl-UE; 
jitlob, għalhekk, li l-finanzjament tat-TEN-T jinżamm bħala parti mill-politika ta' 
koeżjoni; 

Allokazzjoni speċifika għat-turiżmu sostenibbli

9. Jitlob bil-qawwa l-introduzzjoni ta' allokazzjoni speċifika għat-turiżmu sostenibbli biex 
tiġi riflessa aħjar l-importanza tat-turiżmu fl-ekonomija tal-UE u r-rwol li l-UE jista' 
jkollha biex it-turiżmu jsir aktar sostenibbli; 

Iffinanzjar ta' inizjattivi ġodda

10. Jappoġġa żieda fl-allokazzjoni għall-infrastruttura sostenibbli tal-Fond InvestEU għal 
EUR 14-il biljun (prezzijiet tal-2018) għall-2021-2027, b'allokazzjoni xierqa fil-baġit 
tal-2021; 

11. Iqis li l-proġetti tat-trasport iffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u mill-Fond ta' Koeżjoni (FK) iridu jagħtu prijorità lit-tlestija tal-kurituri TEN-
T;

12. Jisħaq fuq l-importanza ta' sistema ta' riżorsi proprji aktar sempliċi u aktar effiċjenti li 
tkun kapaċi ġġib magħha tnaqqis sostanzjali fil-proporzjon ta' kontribuzzjonijiet 
ibbażati fuq l-introjtu nazzjonali gross u tiggarantixxi l-finanzjament adegwat tal-infiq 
tal-UE;

Aġenziji u impriżi konġunti

13. Jenfasizza l-importanza tal-aġenziji u l-impriżi konġunti fit-titjib tal-prestazzjoni tas-
settur tat-trasport u fil-promozzjoni ta' tnaqqis fl-emissjonijiet mit-trasport abbażi tal-
progress teknoloġiku u tar-regoli; jindika l-importanza li dawn l-aġenziji u l-impriżi 
konġunti jirċievu riżorsi finanzjarji u umani adegwati; 

14. Jenfasizza b'mod partikolari r-rwol kruċjali tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-
Ferroviji (ERA) u tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għall-kisba ta' bidla dejjiema mit-
trasport bit-triq għat-trasport bil-ferrovija; jenfasizza li l-impriża Shift2Rail għandha 
rwol ewlieni biex tagħmel it-trasport ferrovjarju orħos, aktar effiċjenti u aktar attraenti; 

15. Jenfasizza b'mod partikolari r-rwol tal-Impriżi Konġunti Clean Sky 2 u SESAR u tal-
Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA) fit-tnaqqis tal-
emissjonijiet tas-CO2 għal kull passiġġier; jenfasizza r-riżultati tajbin ħafna u r-rwol 
essenzjali li tiżvolġi l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 biex tiżgura aċċelerazzjonijiet 
netti fit-teknoloġiji ekoloġiċi li għandhom l-għan li jnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u ta' 
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gassijiet b'effett ta' serra, kif ukoll il-livelli tal-istorbju ġġenerat mill-inġenji tal-ajru; 

16. Jilqa' l-appoġġ dirett tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) għall-
isforzi tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali u l-assistenza 
tagħha fl-indirizzar tat-tniġġis marittimu u fil-monitoraġġ tal-emissjonijiet; jemmen li 
b'aktar riżorsi, l-Aġenzija tista' tiżvolġi rwol importanti billi tappoġġa lill-Istati Membri 
fl-isforzi tagħhom biex itaffu r-riskji ambjentali relatati mat-trasport marittimu u biex 
itejbu s-sostenibbiltà tas-settur marittimu. 


