
PA\1211787MT.docx PE655.927v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

2020/2074(INI)

25.8.2020

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

dwar il-politika ta' koeżjoni u l-istrateġiji ambjentali reġjonali fil-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima
(2020/2074(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Gheorghe Falcă



PE655.927v01-00 2/3 PA\1211787MT.docx

MT

PA_NonLeg



PA\1211787MT.docx 3/3 PE655.927v01-00

MT

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 għandhom ikomplu jkunu mmirati 
lejn it-tliet kategoriji eżistenti – ir-reġjuni inqas żviluppati, ir-reġjuni ta' tranżizzjoni u r-
reġjuni aktar żviluppati – u li l-istrateġiji ambjentali jridu jiġu adattati u minsuġa fl-
immirar rilevanti, f'konformità mat-tliet kategoriji msemmija hawn fuq, b'enfasi 
partikolari fuq il-miżuri ta' mitigazzjoni għar-reġjuni li għandhom setturi ekonomiċi 
b'intensità qawwija ta' karbonju;

2. Jenfasizza li l-fondi ta' koeżjoni jridu jwieġbu, l-ewwel u qabel kollox, għall-ħtiġijiet 
tar-reġjuni fil-mira u jridu jikkontribwixxu wkoll għall-benesseri taċ-ċittadini/tal-
komunitajiet li jgħixu fihom u jtejbu l-istandards tal-għajxien tagħhom;

3. Ifakkar li l-metodu ta' allokazzjoni għall-fondi għandu jibqa' fil-biċċa l-kbira tiegħu 
bbażat fuq il-PDG per capita u li l-kriterji l-ġodda għandhom ikunu ristretti għal livelli 
baxxi ta' edukazzjoni, azzjoni u tranżizzjoni rigward it-tibdil fil-klima, b'enfasi 
partikolari fuq il-qgħad, speċjalment fid-dawl tal-effetti tal-pandemija tal-COVID-19 
fuq l-ekonomija, is-soċjetà u l-impjiegi;

4. Jenfasizza li l-protezzjoni tal-infrastruttura kontra t-tibdil fil-klima se tgħin biex 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-infrastruttura għall-impatti tat-tibdil fil-klima u biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet ta' 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; ifakkar li l-għan huwa li jiġu 
identifikati oqsma fejn it-titjib fl-infrastruttura jista' jwassal għal benefiċċji akbar;

5. Jitlob li jiġu implimentati soluzzjonijiet infrastrutturali ekoloġiċi u jinnota li dawn huma 
partikolarment importanti f'ambjenti urbani, fejn tgħix bejn wieħed u ieħor 70 % tal-
popolazzjoni tal-UE; jissottolinja li fil-bliet, elementi infrastrutturali ekoloġiċi bħall-
ħitan u s-soqfa ħodor, il-boskijiet urbani, il-ġonna u l-ġardini jagħtu benefiċċji relatati 
mas-saħħa bħall-arja nadifa, kwalità aħjar tal-ilma u iżolazzjoni akustika. 


