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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 
u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi s-settur tat-trasport għandu potenzjal għoli ta' titjib fl-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u 
sehem dejjem akbar tal-prodotti ttrasportati li huma ppakkjati f'materjali li jintużaw 
darba biss;

1. Jenfasizza li l-marka tal-karbonju u l-impronta ambjentali tar-riżorsi tal-prodotti 
minħabba t-trasport u l-imballaġġ jistgħu jitnaqqsu permezz tal-approċċ ta' ekonomija 
ċirkolari;

2. Jistieden lill-Unjoni żżid is-sehem tal-enerġiji rinnovabbli fit-trasport;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinternalizza l-ispejjeż esterni tat-trasport u tistabbilixxi skemi 
ta' ċertifikazzjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra;

4. Jinsisti li l-Unjoni għandha tadotta leġiżlazzjoni vinkolanti dwar il-fjuwils alternattivi 
sostenibbli għat-trasport u l-infrastruttura tal-iċċarġjar;

5. Jinnota li s-servizzi ta' mobilità kondiviżi jiffrankaw ir-riżorsi fil-produzzjoni;

6. Jinnota li l-impatti ambjentali kkawżati mill-estrazzjoni u l-ipproċessar tal-materja 
prima għall-vetturi jistgħu jitnaqqsu permezz tal-effiċjenza materjali u riċiklaġġ 
imtejjeb;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi perjodi ta' garanzija itwal u d-dritt li l-vetturi jiġu 
msewwija;

8. Jistieden lill-Kummissjoni telimina gradwalment il-batteriji mhux rikarikabbli u 
tiddefinixxi sehem dejjem ikbar ta' kontenut riċiklat fil-batteriji; jenfasizza r-rilevanza 
tal-mudelli tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija għall-integrazzjoni 
tas-settur;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tillimita l-esportazzjoni ta' skart lejn pajjiżi terzi, peress li 
dan iżid l-emissjonijiet tal-prodotti tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom;

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel obbligatorji li l-imballaġġ u l-kontenituri użati għat-
trasport inkunu jistgħu jerġgħu jintużaw; jitlob skema ta' teħid lura fl-UE kollha għall-
imballaġġ industrijali standard;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi s-settur tat-turiżmu fl-ambizzjonijiet tagħha għal 
ekonomija ċirkolari; jenfasizza li n-negozji tat-turiżmu għandhom jiġu mħeġġa 
jipparteċipaw fl-Ekotikketta tal-UE u fl-Iskema ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi 
tal-UE (EMAS).


