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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom:

A. billi fil-qasam tat-trasport hemm bżonn ta' aktar minn EUR 700 biljun f'investiment għan-
Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport waħdu bejn issa u l-2030 u huma meħtieġa 
investimenti addizzjonali għall-użu ta' strateġiji innovattivi, l-infrastruttura tal-iċċarġjar u 
l-fjuwils alternattivi; 

1. Jirrikonoxxi l-azzjonijiet meħuda fis-settur tat-trasport biex jitnaqqsu emissjonijiet 
speċifiċi, u jenfasizza l-ħtieġa li l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni f'soluzzjonijiet ta' 
mobilità b'emissjonijiet żero jissaħħaħ; 

2. Jenfasizza li l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa hija faċilitatur ewlieni biex twassal għall-
Patt Ekoloġiku, peress li tipprovdi sa 80 % tal-finanzjament tiegħu fit-trasport biex 
jintlaħqu l-objettivi tal-klima; jinsisti biex il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa tkun waħda 
b'saħħitha u jwissi li l-finanzjament tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli ma 
jridx iwassal għal riallokazzjoni finanzjarja li taffettwa lill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
b'mod negattiv;

3. Jirrimarka li l-proġetti tat-trasport jirrikjedu investiment fuq skala kbira, u għalhekk li 
sabiex jiġu attirati l-investituri, iċ-ċertezza tad-dritt u l-miri stabbli huma kruċjali; 
jenfasizza li l-investimenti li saru s'issa ma jridux jitqiegħdu f'riskju billi jinbidlu l-
kundizzjonijiet tal-finanzjament, u jistenna li l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa 
Sostenibbli jipprovdi qafas ta' appoġġ realistiku u validu għall-futur għall-investimenti; 

4. Jenfasizza li biex jiġi żgurat biżżejjed investiment f'infrastruttura tat-trasport sostenibbli, 
huwa essenzjali li l-fondi rilevanti kollha tal-UE (is-CEF, InvestEU, il-Fondi Strutturali u 
ta' Investiment Ewropej, eċċ.) u s-self mill-Bank Ewropew tal-Investiment jitfasslu skont 
il-ħtiġijiet speċifiċi tas-settur u li l-Istati Membri jimpenjaw ruħhom għal finanzjament 
xieraq; 

5. Iqis li l-UE u l-Istati Membri diġà għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom diversi għodod 
biex jiżguraw li s-settur tat-trasport jikkontribwixxi għad-dekarbonizzazzjoni; jemmen 
bis-sħiħ f'dan ir-rigward li l-Istati Membri għandhom jallokaw dħul minn taxxi jew tariffi 
u l-Iskema tal-UE għan-negozjar ta' Emissjonijiet marbuta mat-trasport biex isaħħu l-
investiment fis-sostenibbiltà tal-modi tat-trasport rilevanti; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti spinta lill-użu ta' InvestEU għat-trasport u t-turiżmu.


