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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida għan-Network trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)
(2019/2192(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-
Network Trans-Ewropew tat-Trasport1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-17 ta' April 2019 dwar il-proposta 
għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (FNE)2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar it-titjib fil-
konnessjoni u l-aċċessibilità tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u 
tal-Lvant3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-mobbiltà 
militari4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew5,

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 10/2020 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tas-
16 ta' Ġunju 2020 bit-titolu ''Infrastrutturi tat-trasport tal-UE: tinħtieġ aktar rapidità fl-
implimentazzjoni ta' megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin"6,

– wara li kkunsidra r-Reviżjoni Nru 09/2018 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tas-
6 ta' Diċembru 2018 bit-titolu "Lejn settur tat-trasport ġewwa l-UE li jkollu suċċess: 
sfidi li jridu jiġu indirizzati"7,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A9-0000/2020),

A. billi sal-lum l-infrastruttura tat-trasport multimodali hija fundamentali għall-
funzjonament tas-suq intern u l-konnessjoni u l-kompetittività tal-UE, u bħala mezz ta' 
mobbiltà sostenibbli, intelliġenti u sikura;

B. billi n-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) jassigura koeżjoni ekonomika, 

1 ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1.
2 Testi adottati, P8_TA(2019)0420.
3 ĠU C 215, 19.6.2018, p. 152.
4 Testi adottati, P8_TA(2018)0498.
5 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_MT.pdf 
7 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_MT.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_MT.pdf
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soċjali u territorjali kif ukoll aċċessibbiltà madwar l-UE u r-reġjuni tagħha, u b'hekk 
jistimola t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, jippromwovi d-diġitalizzazzjoni, jindirizza t-
tibdil fil-klima u jsaħħaħ ir-reżiljenza;

C. billi l-Istati Membri għandhom obbligu li jlestu n-network ewlieni tat-TEN-T sal-2030 u 
n-network komprensiv sal-2050; 

D. billi l-politika tat-TEN-T għandha tippromwovi l-użu ta' soluzzjonijiet tat-trasport 
innovattivi madwar l-UE, soluzzjonijiet ta' mobbiltà b'emissjonijiet baxxi u fjuwils 
alternattivi;

TEN-T tajjeb għall-futur

1. Jisħaq fuq il-valur miżjud tal-kurituri multimodali tan-network ewlieni li jkopru l-flussi 
ewlenin ta' passiġġieri u merkanzija bejn u fl-Istati Membri; iqis bħala kwistjoni 
imperattiva t-tlestija tagħhom fil-ħin, bil-prijorità tkun l-eliminazzjoni tal-punti ta' 
konġestjoni u l-konnessjonijiet neqsin, b'mod speċjali fis-sezzjonijiet transfruntiera;

2. Jikkunsidra li huwa importanti li jiġi żviluppat aktar it-TEN-T biex jiffoka fuq l-
interkonnettività bejn in-networks ewlenin u komprensivi f'reġjuni u gżejjer rurali, 
ultraperiferiċi u l-aktar imbiegħda; jisħaq li m'għandha ssir l-ebda bidla kbira fil-mapep; 
jistieden lill-Kummissjoni tieħu f'idha l-aġġustamenti kollha msemmija fir-reviżjoni tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE)8;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti prijorità fl-ambitu tat-TEN-T lill-użu sħiħ ta' fjuwils 
alternattivi għall-metodi kollha ta' trasport, fosthom l-iżvilupp ta' teknoloġiji rilevanti, 
infrastruttura għall-iċċarġjar u r-riforniment, is-sikurezza, is-sigurtà u l-istandards ta' 
interoperabbiltà, u qafas regolatorju għall-fjuwils alternattivi; 

4. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu promossi ulterjorment il-konnessjonijiet ta' trasport fin-nodi 
urbani, il-portijiet, l-ajruporti u l-pjattaformi multimodali biex tiġi assigurata sistema ta' 
mobbiltà bla xkiel, effiċjenti, intelliġenti u sostenibbli għat-trasport tal-passiġġieri u l-
loġistika tal-merkanzija, biex b'hekk tiġi promossa bidla modali effiċjenti;

5. Jissottolinja li l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni għandhom rwol ewlieni biex jagħmlu 
t-trasport aktar sikur u biex dan jiġi dekarbonizzat; jisħaq fuq il-ħtieġa li t-TEN-T jagħti 
spinta lill-applikazzjonijiet diġitali innovattivi f'kull mod, inklużi s-sistemi ta' trasport 
intelliġenti, is-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERMTS), is-
sistemi għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti, is-servizzi 
tal-informazzjoni tax-xmajjar u sistemi għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (Riċerka dwar 
il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew); 

6. Jirrimarka li soluzzjonijiet ta' mobbiltà intelliġenti u awtonomi qed isiru 
kummerċjalment vijabbli u li l-aġġornament tat-trasport rilevanti u tal-infrastruttura 
diġitali fit-TEN-T jeħtieġ li jiġu aċċellerati filwaqt li tiġi assigurata l-interoperabbiltà 
transfruntiera;

8 B'mod partikolari, l-aġġustamenti stipulati fil-Parti III tal-Anness (mar-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament 
Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (FNE)). 
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7. Huwa tal-fehma li standards tal-infrastruttura man-network kollu jippermettu Żona 

Unika Ewropea tat-Trasport reali; iqis li huwa importanti li tiġi aġġornata l-
infrastruttura eżistenti fid-dawl tal-progress teknoloġiku, tiżdied il-kapaċità u l-ħtieġa li 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħha għall-impatti ta' kriżijiet bħal pandemiji;

Iffinanzjar, governanza u sorveljanza

8. Jisħaq li biex jiġi żgurat biżżejjed investiment fl-infrastruttura tat-TEN-T, huwa 
essenzjali li l-fondi rilevanti kollha tal-UE (l-FNE, InvestEU, il-fondi strutturali u ta' 
investiment Ewropej, Orizzont Ewropa, eċċ.) u s-self mill-Bank Ewropew tal-
Investiment jitfasslu skont il-ħtiġijiet speċifiċi tas-settur tat-trasport u li l-Istati Membri 
jimpenjaw ruħhom għal finanzjament xieraq; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ is-
sinerġiji bejn l-istrumenti rilevanti tal-UE lil hinn mill-FNE (eż. il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali) u, barra minn hekk, biex ittejjeb l-użu ta' għodod ta' taħlit 
sabiex jiġu attirati investituri privati u jiġi ġġenerat il-finanzjament pubbliku;

9. Huwa mħasseb ħafna dwar id-dewmien fi proġetti transfruntiera li jtellef l-istabbiliment 
fil-ħin ta' kurituri ewlenin fin-network mingħajr xkiel; jistieden lill-Istati Membri 
jissodisfaw l-obbligi tagħhom għall-partijiet tagħhom tan-network u jassiguraw 
proċeduri amministrattivi effettivi, u jħeġġiġhom iżidu d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi 
amministrattivi;

10. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ is-sorveljanza tagħha tal-implimentazzjoni tat-TEN-
T billi ssaħħaħ l-istrumenti rilevanti u r-rwol tal-koordinatur Ewropew fil-governanza 
tal-kurituri; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara kif ir-regoli u l-ħtiġijiet għandhom jiġu 
interpretati għall-iskopijiet ta' evalwazzjoni, rappurtar u valutazzjonijiet tal-eliġibbiltà; 

Modi ta' trasport

11. Jirrimarka l-importanza li tiġi assigurata infrastruttura tat-toroq ta' kwalità fit-TEN-T u 
jitlob miżuri biex tissaħħaħ aktar is-sikurezza fit-toroq skont il-Viżjoni Żero u tinżamm 
is-sikurezza operazzjonali tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-infrastruttura vulnerabbli; 

12. Jirrimarka l-potenzjal ta' modi ġodda u attivi ta' mobbiltà konnessa fit-trasport urban u 
lokali tal-persuni u l-merkanzija; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu 
mill-qrib mar-reġjuni u l-bliet biex isaħħu l-infrastruttura taċ-ċirkwit lokali u l-
konnessjonijiet intermodali madwar it-TEN-T, biex b'hekk ikun permess l-użu aktar 
effiċjenti u mingħajr xkiel tal-infrastruttura u s-servizzi; 

13. Itenni r-rwol kruċjali tat-trasport bil-ferrovija fid-dekarbonizzazzjoni tat-trasport; iqis li 
l-promozzjoni ta' bidliet modali u trasport effiċjenti bil-ferrovija, b'mod partikolari 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera, għandhom ikunu prijorità għat-TEN-T u għandhom isiru 
billi tintuża b'mod sħiħ l-ERTMS, jiġu eliminati l-ostakoli fin-network, jiġu assigurati l-
interkonnettività u l-interoperabbiltà, u jittejbu l-kurituri ta' merkanzija bil-ferrovija 
skont id-domanda;

14. Jisħaq fuq l-importanza tat-trasport bl-ilma intern bħala mod ta' trasport sostenibbli u l-
ħtieġa li jiġu assigurati l-kapaċità, il-kwalità u n-navigabbiltà tajba tal-passaġġi tal-ilma 
kif ukoll il-konnessjonijiet bla xkiel ta' networks ewlenin u komprensivi ta' portijiet, 
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ferroviji u toroq; jitlob li tittieħed azzjoni biex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni ta' 
soluzzjonijiet innovattivi u sostenibbli fis-settur; 

15. Jenfasizza r-rwol li l-konnessjonijiet marittimi ta' kwalità għolja għandhom fin-negozju 
internazzjonali u intern tal-UE; jikkunsidra li l-iskop tal-pilastru tal-Awtostradi tal-
Baħar huwa li jiffaċilita l-konnessjonijiet u s-servizzi fil-qosor bil-baħar skont il-
ħtiġijiet li jikkomplementaw b'mod sostenibbli t-trasport fuq l-art, li tiġi ffaċilitata l-
kooperazzjoni tal-portijiet marittimi u l-konnessjonijiet tagħhom maż-żoni interni tal-
pajjiż tagħhom, u li jiġi promoss l-iżvilupp u t-tnedija ta' fjuwils nodfa u alternattivi, 
soġġetti għal valutazzjoni tal-impatt, u soluzzjonijiet effiċjenti fl-enerġija għat-trasport 
marittimu; 

16. Jissottolinja li t-trasport bl-ajru huwa essenzjali biex l-UE tiġi konnessa globalment kif 
ukoll internament, fosthom mar-reġjuni periferiċi tagħha; iqis it-TEN-T bħala għodda 
importanti biex titħaffef l-adozzjoni ta' fjuwils alternattivi fis-settur billi tiġi pprovduta 
l-kapaċità meħtieġa fl-ajruporti fin-network ewlieni u komprensiv;

Orjentazzjoni strateġika

17. Jenfasizza l-valur strateġiku għall-UE li fit-TEN-T jinżammu konnessjonijiet tat-
trasport mill-qrib ma' pajjiżi terzi u ssir aktar integrazzjoni tal-Balkani tal-Punent; 
jikkunsidra li jkun prattiku li l-konnessjonijiet tat-trasport tat-TEN-T jiġu estiżi għall-
pajjiżi kandidati, il-pajjiżi tal-Mediterran tan-Nofsinhar u s-Sħubija tal-Lvant, u għall-
Asja, abbażi tal-istandards tal-UE u l-prinċipju ta' reċiproċità; jistieden lill-Kummissjoni 
tagħti attenzjoni speċjali lill-fruntieri tal-Ewropa u tissorvelja l-impatt tal-ħruġ tar-Renju 
Unit fuq ir-reġjuni tal-fruntieri;

18. Jirrikonoxxi r-rwol tat-TEN-T fit-tisħiħ tal-mobbiltà militari madwar l-UE; jinsisti li s-
sezzjonijiet tan-network identifikati bħala xierqa għall-mobbiltà militari jiġu żviluppati 
strettament skont il-prinċipju ta' użu doppju; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa 
pjanijiet biex tipproteġi l-infrastruttura strateġika u t-TEN-T kollha kemm hi;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-għan ewlieni tal-politika komuni tal-UE dwar it-trasport huwa li toħloq żona komuni tat-
trasport madwar l-Ewropa. L-istrument ewlieni ta' politika biex jintlaħaq dan il-għan hija l-
politika tan-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T). Din tindirizza l-implimentazzjoni 
u l-iżvilupp ta' network madwar l-Ewropa ta' linji ferrovjarji, toroq, passaġġi tal-ilma interni, 
rotot tat-tbaħħir marittimu, portijiet, ajruporti u terminals tal-ferroviji. Hija tfittex li tidentifika 
u tindirizza l-lakuni, telimina l-punti ta' konġestjoni u l-ostakli tekniċi sabiex issaħħaħ b'mod 
ġenerali l-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali fl-UE.

Filwaqt li matul l-aħħar snin sar progress, hija meħtieġa reviżjoni, peress li mill-aħħar reviżjoni 
kien hemm trasformazzjonijiet mhux mistennija li affettwaw is-settur tat-trasport u issa sar 
ovvju li ċerti kurituri tan-network ewlieni se jiġu ttardjati u huma f'riskju li ma jitlestewx sad-
data stabbilita. 

Huwa tal-akbar importanza li l-infrastruttura tat-trasport multimodali Ewropea tiġi aġġornata u 
tibqa' valida għall-futur sabiex jiġi assigurat il-funzjonament tas-suq intern tal-UE, il-
kompetittività tal-UE u jingħata appoġġ lit-tranżizzjoni lejn mobbiltà intelliġenti, sostenibbli, 
effiċjenti u sikura. 

Huwa importanti li jitfakkar li l-leġiżlazzjoni eżistenti ma għandhiex bżonn tiġi revoluzzjonata. 
B'mod speċjali, id-disinn tan-network ewlieni għandhom isirulu biss tibdiliet żgħar sabiex ma 
tiġix ipperikolata t-tlestija fil-ħin tagħha sal-2030. Sabiex tissaħħaħ il-koerenza tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) u t-TEN-T, l-aġġustamenti mniżżla fil-Parti III tal-Anness tar-
reviżjoni tal-FNE 1 għandhom jiġu replikati fil-mapep ġodda tat-TEN-T. Dawn l-aġġustamenti 
huma meħtieġa sabiex ir-rotot tal-kurituri attwali jinftiehmu aħjar u jsiru aktar trasparenti 
sabiex jiġi assigurat li l-konnessjonijiet (transfruntiera) nieqsa u punti ta' konġestjoni jkunu 
magħrufa u indirizzati fit-TEN-T il-ġdid. It-tlestija fil-ħin u l-eliminazzjoni tal-punti ta' 
konġestjoni huma imperattivi għas-suċċess tal-politika Ewropea tat-trasport. Fl-istess ħin, huwa 
importanti wkoll li l-infrastruttura diġà mibnija tiġi mmonitorjata u evalwata sabiex jiġu 
assigurati l-effiċjenza u l-kapaċità tagħha. Huwa meħtieġ li jiġi assigurat li n-network ewlieni 
jitlesta sal-2030. 

Sabiex tiġi assigurata l-effiċjenza tan-networks tat-TEN-T, huwa importanti li s-sistemi ta' 
mobbiltà għat-trasport tal-passiġġieri u l-loġistika tal-merkanzija jistgħu jintużaw b'sikurezza, 
sigurtà, effiċjenza u bla xkiel. Għalhekk, għandhom jiġu mħeġġa konnessjonijiet tat-trasport 
multimodali fin-nodi urbani, il-portijiet, l-ajruporti u l-pjattaformi. L-infrastruttura taċ-ċirkwit 
lokali hija ta' importanza kbira għall-effiċjenza ġenerali tat-TEN-T. Għalhekk, kemm il-
Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri jeħtieġ li jaħdmu mill-qrib mar-reġjuni u mal-bliet biex 
isaħħu l-infrastruttura taċ-ċirkwit lokali, u b'hekk tiġi mmultiplikata l-firxa ta' utenti tan-
network. 

Bidla ewlenija fit-TEN-T il-ġdid teħtieġ li tkun l-integrazzjoni ta' infrastruttura ta' fjuwils 
alternattivi. Permezz tal-inklużjoni tal-infrastruttura ta' fjuwils alternattivi għall-modi kollha ta' 
trasport, jista' jitrawwem l-użu sħiħ ta' fjuwils alternattivi li jista' jgħin biex isolvi d-dilemma 
eżistenti tad-domanda/il-provvista. It-TEN-T u r-reviżjoni mħabbra tad-direttiva dwar l-

1 P8_TA(2019)0420.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_MT.html


PE646.914v01-00 8/9 PR\1197354MT.docx

MT

infrastruttura ta' fjuwils alternattivi jeħtieġ li jimxu id f'id. 

L-appoġġ għad-diġitalizzazzjoni u l-innovazzjoni tal-modi kollha ta' trasport jeħtieġ li jkun fil-
qalba tat-TEN-T li jmiss. It-tranżizzjoni diġitali tippermetti li tagħmel it-trasport aktar sikur, 
sostenibbli u effiċjenti. Fis-snin li għaddew, diġà sar progress bis-Sistemi ta' Trasport 
Intelliġenti (ITS), is-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERMTS), is-
Sistemi għall-Monitoraġġ u l-Informazzjoni dwar it-Traffiku tal-Bastimenti (VTMIS), is-
Servizzi tal-Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) u s-sistemi għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru 
(SESAR). Sabiex ikunu effettivi, l-applikazzjoni u t-tnedija tas-soluzzjoni diġitali jeħtieġ li 
jkunu koerenti u koordinati tajjeb madwar l-UE kollha. Ir-reviżjoni tat-TEN-T għandha tqis 
ukoll il-mobbiltà intelliġenti u awtonoma. It-TEN-T teħtieġ li tassigura li tinbena u tiġi estiża 
l-infrastruttura meħtieġa u li tiġi assigurata l-interoperabbiltà transfruntiera.

Il-kriżi tal-COVID-19 uriet kemm hija kritika infrastruttura li tiffunzjona u konnessa sew għat-
trasport ta' oġġetti u passiġġieri. Uriet ukoll il-valur tat-trasport għall-ekonomija kollha kemm 
hi. Għalhekk huwa importanti li n-network jissaħħaħ b'tali mod li jsir aktar reżiljenti lejn riskji 
u kriżijiet ġodda. Din iż-żieda meħtieġa fir-reżiljenza jeħtieġ li titqies fil-kuntest tal-awtonomija 
strateġika ġenerali tal-UE u tal-politiki ta' sigurtà Ewropej.

Dimensjoni ġdida tal-politika tat-TEN-T hija l-moviment tal-forzi militari fl-UE u lil hinn 
minnha, li kienet identifikata fil-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobbiltà Militari. Ostakli fiżiċi, legali 
u regolatorji fosthom infrastruttura inkompatibbli jew proċeduri doganali ineffiċjenti bħalissa 
jxekklu dan il-moviment. Biex jingħelbu l-ostakli, networks adattati jeħtieġ li jiġu mgħammra 
skont il-prinċipju ta' użu doppju tal-infrastruttura kemm għal applikazzjonijiet ċivili kif ukoll 
militari għall-partijiet rilevanti tat-TEN-T. 

Il-modi kollha tat-trasport jeħtieġ li jiġu riflessi bl-istess mod fit-TEN-T il-ġdid. In-newtralità 
teknoloġika hija importanti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet globali tas-settur tat-trasport filwaqt 
li tiġi assigurata l-mobbiltà taċ-ċittadini bi prezzijiet affordabbli. Jeħtieġ li jiġi evitat approċċ 
"wieħed tajjeb għal kulħadd" fil-modi ta' trasport u s-sorsi ta' enerġija. 

Jeħtieġ li tinżamm il-kwalità tal-infrastruttura tat-toroq u jeħtieġ li tiġi appoġġjata l-bidla lejn 
mobbiltà fit-toroq b'emissjonijiet baxxi. Viżjoni Żero jeħtieġ li tkun prinċipju gwida. 

It-trasport bil-ferroviji għandu rwol kruċjali fid-dekarbonizzazzjoni tat-trasport. Il-prijoritajiet 
nazzjonali spiss wasslu għal bidla fit-trasport tal-oġġetti mit-trasport bil-ferrovija għal dak bit-
toroq. Il-konnessjonijiet bil-ferrovija, b'mod partikolari l-konnessjonijiet transfruntiera u l-
konnessjonijiet bejn iċ-ċentri ekonomiċi, jeħtieġ li jissaħħu. Għandha tingħata wkoll attenzjoni 
speċjali lil konnessjonijiet bil-ferrovija li jistgħu jtaffu l-piż fuq ir-rotot ta' trasport tal-
merkanzija u l-passiġġieri bi frekwenza għolja. Il-kurituri tat-trasport bil-ferroviji jeħtieġ li jiġu 
ottimizzati, filwaqt li jiġu assigurati l-interkonnettività, l-interoperabbiltà u ppjanar ta' kapaċità 
suffiċjenti. 

Jeħtieġ li jkun assigurat li jiżdiedu l-kapaċità, il-kwalità u n-navigabbiltà tajba tal-passaġġi fuq 
l-ilma interni. Il-passaġġi fuq l-ilma interni huma dipendenti ħafna mill-fond tax-xmajjar. 
Għalhekk, huwa importanti li l-infrastruttura tal-passaġġi fuq l-ilma interni tiġi adattata għall-
isfidi tat-tibdil fil-klima. Is-soluzzjonijiet transfruntiera, id-diġitalizzazzjoni u l-innovazzjoni 
jeħtieġ li jiġu appoġġjati. Ir-rwol transfruntier tal-portijiet interni jeħtieġ li jiġi rikonoxxut u 
jeħtieġ li jiġi assigurat li tiżdied il-multimodalità fil-portijiet interni ewlenin.
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It-trasport bl-ajru għandu rwol importanti għall-konnettività madwar l-UE, speċjalment fir-
reġjuni periferiċi u insulari. Ir-reviżjoni tat-TEN-T tista' ssir għodda importanti biex jitħaffef l-
użu ta' fjuwils alternattivi, soġġett għall-valutazzjoni tal-impatt, fis-settur. 

Ir-Regolament għandu jinkoraġġixxi wkoll l-isforzi biex l-UE tiġi konnessa lil hinn mill-
fruntieri esterni tagħha. Għandu jassigura kontinwità massima tan-network bejn l-UE u l-pajjiżi 
ġirien tagħha. B'mod partikolari, jeħtieġ li jingħata appoġġ għall-integrazzjoni tal-Balkani tal-
Punent. L-iżvilupp ta' network tat-trasport skont il-prinċipji tat-TEN-T jista' jintegra aktar il-
Balkani tal-Punent fis-Suq Uniku tal-Unjoni. Il-partijiet ikkonċernati tal-pajjiżi kandidati 
għandhom ikunu involuti fil-proċess ta' reviżjoni, eż. permezz tal-Komunità tat-Trasport WB6. 
Jeħtieġ li tingħata wkoll attenzjoni speċjali lill-fruntieri l-ġodda maħluqa fl-Unjoni minħabba 
l-ħruġ tar-Renju Unit. B'mod partikolari, jeħtieġ li jitqiesu l-effetti tal-ħruġ fuq il-Baħar tat-
Tramuntana u r-Reġjuni tal-Atlantiku.

Diversi studji wrew li t-tlestija tan-networks ewlenin tat-TEN-T tiġi mfixkla meta jiġi ttardjat 
il-proċess nazzjonali tal-ippjanar. Il-Kummissjoni, għalhekk, jeħtieġ li ssaħħaħ is-sorveljanza 
tagħha fuq l-implimentazzjoni tat-TEN-T. Strumenti li huma diġà disponibbli fil-qafas legali 
attwali jeħtieġ li jiġu msaħħa aktar u r-rwol u l-kompetenzi tal-koordinaturi Ewropej jeħtieġ li 
jiġu msaħħa wkoll. L-obbligi skont ir-regolament tat-TEN-T jeħtieġ li jittieħdu bis-serjetà mill-
Istati Membri u jeħtieġ li jiġu ssodisfati kif xieraq. Is-simplifikazzjoni tal-proċessi 
amministrattivi u ġudizzjarji u ż-żieda fid-diġitalizzazzjoni jeħtieġ li jkunu pass importanti li 
jrid jittieħed mill-Istati Membri sabiex iħaffu l-proċess tat-tlestija tal-infrastruttura tat-trasport. 

Sabiex jintlaħqu l-miri tat-TEN-T, huwa kruċjali investiment suffiċjenti. Il-fondi rilevanti 
kollha tal-UE (l-FNE, InvestEU, l-FSIE, Orizzont Ewropa, eċċ.) u s-self mill-Bank Ewropew 
tal-Investiment jeħtieġ li jqisu l-ħtiġijiet speċifiċi tas-settur tat-trasport. Jeħtieġ li jiġi evitat 
tnaqqis fil-baġit. L-appoġġ finanzjarju għall-proġetti tat-trasport jista' jiġi mminat min-nuqqas 
ta' koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet, l-inkapaċità li jiġi ppruvat il-valur miżjud tal-proġetti 
ffinanzjati, id-diffikultajiet tar-reġjuni inqas żviluppati biex jieħdu vantaġġ minn mekkaniżmi 
finanzjarji kumplessi u n-nuqqas ta' rieda mill-Istati Membri li jippromwovu s-sezzjonijiet 
transfruntiera. Huwa għalhekk importanti li jiġu ssimplifikati l-proċeduri ta' applikazzjoni u li 
tiġi pprovduta gwida lir-reġjuni u lill-pajjiżi inqas żviluppati biex jimmodernizzaw l-
istituzzjonijiet tagħhom. Barra minn hekk, is-sinerġiji bejn it-TEN-T u strumenti rilevanti oħra 
tal-UE oltre l-FNE (eż. il-FEŻR) jeħtieġ li jissaħħu. L-Istati Membri jeħtieġ li jimpenjaw 
totalment ruħhom għal finanzjament adattat, b'mod partikolari b'rabta mal-proġetti 
transfruntiera.

Ir-reviżjoni li jmiss tar-regolament tat-TEN-T tista' twassal biex in-network Ewropew jerġa' 
jaqbad it-triq it-tajba. Iżda dan jista' jsir biss jekk ir-reviżjoni ssir sew. Din jeħtieġ li tkun 
ambizzjuża, taġġorna t-TEN-T u tagħmlu tajjeb għall-futur. It-tlestija tan-network trans-
Ewropew tat-trasport jeħtieġ li tkun prijorità kbira tal-Unjoni.


