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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena 
Ewropea tal-Ferroviji (2021)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2020)0078),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C9-0076/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ...1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ta' ...,2

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Kultura u l-Edukazzjoni, 

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

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta 
tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

1 ĠU C…(għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali).
2 ĠU C…(għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali).
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Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-11 
ta' Diċembru 201915, il-Kummissjoni 
stabbiliet Patt Ekoloġiku Ewropew għall-
Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadini tagħha. Il-
Patt Ekoloġiku Ewropea huwa strateġija 
ġdida ta' tkabbir li għandha l-għan li 
tittrasforma l-Unjoni f'soċjetà ġusta u 
prospera, b'ekonomija moderna, effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva fejn ma 
jkunx hemm emissjonijiet netti ta' gassijiet 
b'effett ta' serra fl-2050 u fejn it-tkabbir 
ekonomiku jkun diżakkoppjat mill-użu tar-
riżorsi.

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-11 
ta' Diċembru 201915, il-Kummissjoni 
stabbiliet Patt Ekoloġiku Ewropew għall-
Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadini tagħha. Il-
Patt Ekoloġiku Ewropea huwa strateġija 
ġdida ta' tkabbir sostenibbli li għandha l-
għan li tittrasforma l-Unjoni f'soċjetà ġusta 
u prospera, b'ekonomija moderna, effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva fejn ma 
jkunx hemm emissjonijiet netti ta' gassijiet 
b'effett ta' serra sa mhux aktar tard mill-
2050 u fejn it-tkabbir ekonomiku jkun 
diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi.

__________________ __________________
15 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni tal-11 ta' 
Diċembru 2019 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew (COM/ 2019/640 final)

15 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni tal-11 ta' 
Diċembru 2019 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew (COM/ 2019/640 final)

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-12 ta' 
Diċembru 201916, il-Kunsill Ewropew 
approva l-objettiv li tinkiseb Unjoni 
Ewropea newtrali mil-lat ta' klima sal-
2050.

(2) Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-12 ta' 
Diċembru 201916, il-Kunsill Ewropew 
approva l-objettiv li tinkiseb Unjoni 
Ewropea newtrali mil-lat ta' klima sa mhux 
aktar tard mill-2050.

__________________ __________________
16 Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 16 Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 
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tat-12 ta' Diċembru 2019 tat-12 ta' Diċembru 2019

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' 
Jannar 202017 , il-Parlament Ewropew laqa' 
tajjeb il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew" u 
appella għat-tranżizzjoni meħtieġa lejn 
soċjetà newtrali għall-klima sa mhux aktar 
tard mill-2050.

(3) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' 
Jannar 202017 , il-Parlament Ewropew laqa' 
tajjeb il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew" u 
appella għat-tranżizzjoni meħtieġa lejn 
soċjetà newtrali għall-klima malajr kemm 
jista' jkun u sa mhux aktar tard mill-2050. 
Fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-17 ta' April 
2020 u tal-15 ta' Mejju 2020 dwar ir-
rispons għall-kriżi tal-COVID-19 u dwar 
l-irkupru minnha, il-Parlament Ewropew 
tenna li l-Patt Ekoloġiku Ewropew jibqa' 
prijorità assoluta għall-Unjoni.

__________________ __________________
17 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-
15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew (2019/2956(RSP))

17 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-
15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew (2019/2956(RSP))

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F'konformità mal-objettivi stabbiliti 
fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
il-Patt Ekoloġiku Ewropew, hemm bżonn li 
l-ekonomija tal-Unjoni tinbidel u li jitfasslu 
mill-ġdid il-politiki, b'mod partikolari fil-
qasam tat-trasport u l-mobilità, li jimplika 

(4) F'konformità mal-objettivi stabbiliti 
fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
il-Patt Ekoloġiku Ewropew, hemm bżonn li 
l-ekonomija tal-Unjoni tinbidel u li jitfasslu 
mill-ġdid il-politiki, b'mod partikolari fil-
qasam tat-trasport u l-mobilità, li jimplika 
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li titħaffef il-bidla lejn mobilità sostenibbli 
u intelliġenti. It-trasport jirrappreżenta 
kwart tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett 
ta' serra tal-Unjoni, u għadu qed jikber. 
Biex tinkiseb in-newtralità tal-klima, 
jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis ta' 90 % fl-
emissjonijiet mit-trasport sal-2050. Il-kisba 
ta' mezzi tat-trasport sostenibbli tfisser li l-
utenti jiġu l-ewwel u jiġu pprovduti 
b'alternattivi aktar affordabbli, aċċessibbli, 
favorevoli għas-saħħa u nodfa mid-
drawwiet attwali tal-mobbiltà tagħhom. Il-
Patt Ekoloġiku Ewropew jimplika li 
titħaffef il-bidla lejn mobilità sostenibbli u 
intelliġenti biex jiġu indirizzati dawn l-
isfidi. B'mod partikolari, parti sostanzjali 
mill-75 % ta' merkanzija interna li tinġarr 
illum bit-triq għandha tingħadda fuq il-
ferroviji u l-passaġġi fuq l-ilma interni.

li titħaffef il-bidla lejn mobilità sostenibbli, 
intermodali u intelliġenti. L-emissjonijiet 
ta' CO2 mit-trasport (inkluża l-avjazzjoni 
internazzjonali iżda eskluż it-tbaħħir 
internazzjonali) fl-Unjoni fl-2017 kienu 
28 % ogħla mil-livelli tal-1990, 
jirrappreżentaw 27 % tal-emissjonijiet 
totali ta' gassijiet b'effett ta' serra tal-UE-
281a, u għadhom qed jiżdiedu. Biex 
tinkiseb in-newtralità tal-klima, jeħtieġ li 
jkun hemm tnaqqis minimu ta' 90 % fl-
emissjonijiet mit-trasport u effetti oħra 
klimatiċi malajr kemm jista' jkun u sa 
mhux aktar tard mill-2050. Il-kisba ta' 
mezzi tat-trasport sostenibbli tfisser li l-
utenti jiġu l-ewwel u jiġu pprovduti 
b'alternattivi aktar affordabbli, aċċessibbli, 
favorevoli għas-saħħa u nodfa mid-
drawwiet attwali tal-mobbiltà tagħhom u 
jiġu msaħħa dawk li diġà jużaw mezzi 
sostenibbli bħaċ-ċikliżmu u l-mixi. Il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew għandu l-għan li 
titħaffef il-bidla lejn mobilità sostenibbli u 
intelliġenti biex jiġu indirizzati dawn l-
isfidi. B'mod partikolari, parti sostanzjali 
mill-75 % ta' merkanzija interna li tinġarr 
illum bit-triq għandha tingħadda fuq il-
ferroviji u l-passaġġi fuq l-ilma interni, 
mingħajr ma jsiru aktar kanali u 
mingħajr ma jsir tfannid ulterjuri.
__________________

1a Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 
"Greenhouse gas emissions from 
transport in Europe" Sors: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan ir-rigward, huwa kruċjali li 
l-miri tal-White Paper tal-20111a jiġu 
implimentati, aċċellerati u mtejba. B'mod 
aktar speċifiku, 50 % tas-sehem mis-suq 
jeħtieġ li jaqleb, fil-każ ta' vjaġġi ta' 
distanza medja u bejn il-bliet, mill-karozzi 
għall-ferroviji u għat-trasport fuq l-ilma, 
filwaqt li fis-settur tal-merkanzija, sal-
2030, 30 % (u aktar minn 50  % sal-2050) 
tal-merkanzija li tinġarr bit-triq għandha 
tibda tinġarr b'mezzi oħra, bħall-ferroviji 
jew it-trasport fuq l-ilma. Sal-2020 
għandu jkun ġie stabbilit il-qafas għal 
sistema Ewropea ta' informazzjoni, 
ġestjoni u pagament tat-trasport 
multimodali, kemm għall-passiġġieri kif 
ukoll għall-merkanzija. Sal-2050, l-
ajruporti kollha tan-network ewlieni 
għandhom ikunu konnessi man-network 
ferrovjarju, preferibbilment dak b'ħafna 
veloċità, u l-portijiet ewlenin kollha 
għandhom ikunu konnessi b'mod 
suffiċjenti mas-sistema ferrovjarja tal-
ġarr tal-merkanzija, u fejn huwa 
possibbli, mas-sistema tal-passaġġi fuq l-
ilma interni. Il-prinċipji li "min juża 
jħallas" u li "min iniġġes iħallas” 
għandhom jiġu applikati għalkollox, u s-
settur privat għandu jkun impenjat biex 
jiġu eliminati d-distorsjonijiet, jiġi 
ġġenerat id-dħul u jiġi żgurat il-
finanzjament għal investimenti futuri fit-
trasport.
__________________
1a White Paper tad-DĠ MOVE, "Pjan 
direzzjonali għal Żona Unika Ewropea 
tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport 
kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod 
effiċjenti" Sors: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
1DC0144&from=EN

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-ferrovija għandha rwol sinifikanti 
x'taqdi bħala bidla radikali biex jintlaħaq 
l-objettiv ta' newtralità tal-klima sal-2050. 
Huwa wieħed mill-aktar mezzi ta' trasport 
li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u li huma 
effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija. Il-ferroviji 
huma ġeneralment elettriċizzati u jemettu 
ferm anqas CO2 minn vjaġġar ekwivalenti 
bit-triq jew bl-ajru, u huma l-unika mezz 
tat-trasport li konsistentement naqqas l-
emissjonijiet tiegħu ta' gassijiet b'effett ta' 
serra u l-emissjonijiet tas-CO2 mill-1990 'l 
hawn. Barra minn hekk, il-ferroviji naqqsu 
l-konsum tal-enerġija tagħhom bejn l-1990 
u l-201618 u qed jużaw dejjem aktar sorsi 
ta' enerġija rinnovabbli.

(5) Il-ferrovija għandha rwol sinifikanti 
x'taqdi fil-ksib tal-objettiv ta' newtralità 
tal-klima malajr kemm jista' jkun u sa 
mhux aktar tard mill-2050. Huwa wieħed 
mill-aktar mezzi ta' trasport li ma jagħmlux 
ħsara lill-ambjent u li huma effiċjenti fl-
użu ta' l-enerġija. Il-ferroviji huma 
ġeneralment elettriċizzati u jemettu ferm 
anqas CO2 minn vjaġġar ekwivalenti bit-
triq jew bl-ajru, u huma l-unika mezz tat-
trasport li konsistentement naqqas l-
emissjonijiet tiegħu ta' gassijiet b'effett ta' 
serra u l-emissjonijiet tas-CO2 mill-1990 'l 
hawn. Barra minn hekk, il-ferroviji naqqsu 
l-konsum tal-enerġija tagħhom bejn l-1990 
u l-201618 u qed jużaw dejjem aktar sorsi 
ta' enerġija rinnovabbli. Minkejja dawn il-
benefiċċji ċari, il-ferroviji jitqiegħdu fi 
żvantaġġ sinifikanti meta mqabbla ma' 
mezzi oħra ta' trasport, u b'mod 
partikolari mal-avjazzjoni, għax il-linji 
tal-ajru huma eżentati milli jħallsu t-
taxxa fuq il-fjuwil tal-avjazzjoni, u l-
avjazzjoni intra-UE hija eżentata mill-
VAT, filwaqt li s-settur tal-avjazzjoni 
jirċievi ammont sinifikanti ta' allowances 
b'xejn fl-ambitu tas-Sistema għall-
Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 
(ETS). Dawn il-vantaġġi sikwit ifissru li 
anke għal distanzi qosra, il-ferroviji 
jitpoġġew fi żvantaġġ kumparattiv vis-a-
vis l-avjazzjoni, li tista' toffri titjiriet qosra 
bi prezz aktar kompetittiv, minkejja l-
impatt akbar fuq il-klima. barra minn 
hekk, meta mqabbla ma' mezzi oħra ta' 
trasport, l-esternalitajiet ferrovjarji huma 
baxxi u internalizzati sew. Pereżempju, l-
esternalitajiet tat-trasport bit-triq 
għadhom qed jiġu inklużi biss sa ċertu 
punt limitat fit-tariffar tat-toroq. Huwa 
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importanti li nirriflettu fuq il-prezz reali 
ta' kull mezz ta' trasport u ntemmu s-
sussidji moħbija, billi ninternalizzaw l-
esternalitajiet, nimplimentaw il-prinċipji 
ta' "min iniġġes iħallas" u ta' "min juża 
jħallas" u nagħtu lill-ferroviji l-post 
mistħoqq tagħhom, u wieħed li jkun bi 
prezz li jintlaħaq, fl-għażliet tal-mobilità.

__________________ __________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (sors: Eurostat)

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (sors: Eurostat)

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Billi jgħaqqad ir-rotot ewlenin tat-
trasport tal-Unjoni mar-reġjuni u t-territorji 
periferiċi tiegħu, is-settur ferrovjarju 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali, 
ekonomika u territorjali.

(6) Billi jgħaqqad ir-rotot ewlenin tat-
trasport tal-Unjoni mar-reġjuni u t-territorji 
periferiċi tiegħu u billi jistabbilixxi jew 
idaħħal mill-ġdid il-konnessjonijiet 
ferrovjarji transfruntiera reġjonali 
nieqsa1a, is-settur ferrovjarju 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali, 
ekonomika u territorjali. Barra minn hekk, 
iż-żoni remoti spiss ikollhom inqas 
networks u networks inqas żviluppati sew 
li jeħtieġu attenzjoni partikolari. Ir-
reġjuni tal-fruntiera fl-Unjoni kollha 
jammontaw għal 40 % tat-territorju tal-
Unjoni u jirrappreżentaw 30 % tal-
popolazzjoni tagħha1b , madankollu sikwit 
iħabbtu wiċċhom mas-sitwazzjoni 
doppjament diffiċli li huma rurali u li 
jinsabu fil-periferija tan-networks 
nazzjonali.
__________________
1b DĠ REGIO, Rapport "Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions" 
(Sors: 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 
1b DĠ REGIO, Rapport "Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions" 
(Sors: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Filwaqt li s-sehem tal-ferroviji tal-
passiġġieri fit-trasport fuq l-art fl-Unjoni 
żdied bi ftit mill-2007 'l hawn, is-sehem 
tal-merkanzija naqas. Għad fadal ħafna 
ostakli biex tinkiseb tassew Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, inkluż fir-
rigward tal-ħtieġa li jitnaqqas l-istorbju. 
Jekk jingħelbu dawn l-ostakli u jkun hemm 
tnaqqis tal-ispejjeż u aċċellerazzjoni tal-
innovazzjoni, dan jippermetti lill-ferrovija 
tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha. Għalhekk, 
il-ferrovija teħtieġ aktar spinta biex issir 
aktar attraenti kemm għall-vjaġġaturi kif 
ukoll għan-negozji.

(7) Filwaqt li s-sehem tal-ferroviji tal-
passiġġieri fit-trasport fuq l-art fl-Unjoni 
żdied bi ftit mill-2007 'l hawn, is-sehem 
tal-merkanzija naqas. Għad fadal ħafna 
ostakli biex tinkiseb tassew Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, inkluż fir-
rigward tal-ħtieġa li titrawwem l-
interoperabilità u d-diġitalizzazzjoni, li tiġi 
aċċellerata l-implimentazzjoni ta' Sistema 
Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
Ferrovjarju (ERTMS) moderna fl-Ewropa 
kollha, kemm għat-tagħmir abbord kif 
ukoll it-tagħmir maġenb il-binarji, li jiġu 
internalizzati l-ispejjeż esterni u li l-
istorbju jitnaqqas kemm jista' jkun - 
kemm billi jitnaqqas l-istorbju f'ras il-
għajn, jiġifieri permezz tal-modifika 
retroattiva tal-vaguni ferrovjarji tal-
merkanzija, kif ukoll permezz ta' miżuri 
protettivi kontra l-istorbju, bħal 
pereżempju ħitan mal-ġnub tal-binarji. 
Jekk jingħelbu dawn l-ostakli u jkun hemm 
tnaqqis tal-ispejjeż u aċċellerazzjoni tal-
innovazzjoni, dan jippermetti lill-ferrovija 
tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha. Għalhekk, 
il-ferrovija teħtieġ aktar spinta biex issir 
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aktar attraenti kemm għall-vjaġġaturi kif 
ukoll għan-negozji.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi promoss it-trasport 
ferrovjarju f'konformità mal-objettivi 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, inkluż fir-rigward tal-mobilità 
sostenibbli u intelliġenti, is-sena 2021 
jeħtieġ li tintgħażel bħala s-Sena Ewropea 
Ferrovjarja. L-2021 se tkun l-ewwel sena 
sħiħa fejn se jiġu implimentati r-regoli 
miftiehma skont ir-Raba' Pakkett 
Ferrovjarju fl-UE kollha, jiġifieri dwar il-
ftuħ tas-suq tas-servizzi domestiċi tal-
passiġġieri u dwar it-tnaqqis tal-ispejjeż u 
l-piż amministrattiv għall-impriżi 
ferrovjarji li joperaw madwar l-UE. Hemm 
interess pubbliku dejjem jikber fil-ferroviji, 
inkluż fil-ferroviji ta' billejl, f'għadd ta' 
Stati Membri, kif muri wkoll bil-popolarità 
ta' #DiscoverEU. Barra minn hekk, il-
festival internazzjonali tal-arti "Europalia" 
se jiddedika l-edizzjoni tal-2021 tiegħu 
għall-influwenza tal-ferroviji fuq l-arti u 
jenfasizza r-rwol tal-ferroviji bħala 
promotur b'saħħtu ta' bidla soċjali, 
ekonomika u industrijali.

(8) Sabiex jiġi promoss it-trasport 
ferrovjarju f'konformità mal-objettivi 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, inkluż fir-rigward tal-mobilità 
sostenibbli u intelliġenti, is-sena 2021 
jeħtieġ li tintgħażel bħala s-Sena Ewropea 
tal-Ferroviji. L-2021 se tkun l-ewwel sena 
sħiħa fejn se jiġu implimentati r-regoli 
miftiehma skont ir-Raba' Pakkett 
Ferrovjarju fl-UE kollha, jiġifieri dwar il-
ftuħ tas-suq tas-servizzi domestiċi tal-
passiġġieri u dwar it-tnaqqis tal-ispejjeż u 
l-piż amministrattiv għall-impriżi 
ferrovjarji li joperaw madwar l-UE. 
Jeħtieġ li tingħata wkoll attenzjoni 
partikolari lill-infurzar korrett tal-pilastru 
tekniku - is-sikurezza, l-interoperabbiltà u 
r-rwol ġdid tal-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Ferroviji. Hemm interess 
pubbliku dejjem jikber fil-ferroviji, inkluż 
fil-ferroviji ta' billejl, f'għadd ta' Stati 
Membri, kif muri wkoll bil-popolarità ta' 
#DiscoverEU. Barra minn hekk, il-festival 
internazzjonali tal-arti "Europalia" se 
jiddedika l-edizzjoni tal-2021 tiegħu għall-
influwenza tal-ferroviji fuq l-arti u 
jenfasizza r-rwol tal-ferroviji bħala 
promotur b'saħħtu ta' bidla soċjali, 
ekonomika u industrijali.

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Anke meta l-kriżi globali tas-saħħa 
kkawżata mill-COVID-19 ħalliet lill-
pajjiżi tagħna kważi wieqfa għalkollox, il-
ferroviji u s-sistemi ferrovjarji urbani 
baqgħu jiżguraw iċ-ċirkolazzjoni tal-
merkanzija u żammew is-servizzi 
fundamentali, inkluż għall-passiġġieri li 
jaħdmu fil-"professjonijiet essenzjali". Se 
jkun hemm ħafna bidliet fid-drawwiet 
Ewropej tal-mobilità fid-dinja ta' wara l-
COVID-19. Is-settur tal-avjazzjoni ser 
jgħaddi minn ristrutturar, u dan aktarx se 
jinvolvi tnaqqis fit-titjiriet qosra, u l-
ferroviji se jeħtiġilhom jiżvolġu rwol 
prominenti biex tiġi ffaċilitata l-bidla 
minn titjiriet qosra għal konnessjonijiet 
ferrovjarji b'ħafna veloċità.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Minħabba li toffri appoġġ għall-
investiment fl-infrastruttura ferrovjarja, 
permezz tal-fondi u l-istrumenti tagħha, l-
Unjoni għandha impatt dirett fuq il-
promozzjoni tal-ferroviji. Dak l-impatt 
dirett għandu jiġi sfruttat bis-sħiħ. 
"Rinaxximent tal-ferroviji" jirrikjedi 
finanzjament addizzjonali li għandu 
jiffoka b'mod partikolari fuq l-
istabbiliment u d-dħul mill-ġdid tal-
konnessjonijiet ferrovjarji transfruntiera 
reġjonali nieqsa, il-manutenzjoni u t-titjib 
tal-linji, pontijiet u mini eżistenti u r-
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riattivazzjoni ta' linji li m'għadhomx 
jintużaw fejn il-passiġġieri u l-merkanzija 
jistgħu jaqilbu u jibdew jużaw il-ferroviji. 
Jistgħu jiġu implimentati, fl-UE kollha, 
pereżempju, ideat ġodda dwar l-aħjar użu 
tal-vetturi ferrovjarji, sabiex tkun 
faċilitata l-emerġenza mill-ġdid tas-
servizzi ferrovjarji ta' billejl. Fondi 
sostanzjali u rati ogħla ta' finanzjament 
huma kruċjali, u għandhom ikunu 
mmirati lejn mobilità sostenibbli, 
intermodali u intelliġenti, bil-ferrovjarji 
fil-qalba ta' kwalunkwe strateġija tal-
mobilità Ewropea u bħala prekundizzjoni 
għall-finanzjament. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li fl-ippjanar u fl-
eżekuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-2021 
jiġu allokati biżżejjed fondi għal dan ir-
"rinaxximent". 

Or. en

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) It-titjib fl-element ta' attrazzjoni 
tal-ferroviji jirrikjedi aċċess aħjar għall-
utenti kollha. Fid-dawl tal-fatt li l-
popolazzjoni kulma jmur qed tixjieħ, l-
aċċessibilità għall-utenti b'diżabilità u 
b'mobilità tistretta jeħtieġ li ssir standard, 
u l-kisba ta' dan għandha tinkludi l-
introduzzjoni ta' biljetti globali 
komprensivi u drittijiet tal-passiġġieri 
intermodali u li jkunu faċli li jinftiehmu u 
li jintalbu.

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2021 għandha tkun iddedikata 
bħala "Is-Sena Ewropea tal-Ferroviji" 
(minn hawn 'il quddiem "Is-Sena 
Ewropea").

Is-sena 2021 għandha tkun iddedikata 
bħala "Is-Sena Ewropea tal-Ferroviji" 
(minn hawn 'il quddiem "Is-Sena 
Ewropea"), b'appoġġ għall-iżvilupp tal-
ferroviji bħala l-qalba sostenibbli tal-
politika tal-mobilità tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromwovi t-trasport ferrovjarju 
bħala mezz ta' trasport sostenibbli, 
innovattiv u sikur, b'mod partikolari billi 
tenfasizza r-rwol tal-ferroviji bħala fattur 
ta' bidla li jgħin biex jintlaħaq l-objettiv ta' 
newtralità tal-klima tal-Unjoni sal-2050 u 
billi jilħaq lill-pubbliku usa', speċjalment 
iż-żgħażagħ;

(a) tippromwovi t-trasport ferrovjarju 
bħala s-sinsla ta' mezz ta' trasport 
sostenibbli, innovattiv u sikur, b'mod 
partikolari billi:

(i) tenfasizza r-rwol tal-ferroviji biex jgħin 
biex jintlaħaq l-objettiv ta' newtralità tal-
klima tal-Unjoni malajr kemm jista' jkun 
u mhux aktar tard mill-2050, u billi jilħaq 
lill-pubbliku usa', speċjalment lill-persuni 
b'diżabilità u b'mobilità mnaqqsa, kif 
ukoll liż-żgħażagħ; u 
(ii) tenfasizza r-rwol pożittiv li l-ferroviji 
jistgħu jiżvolġu bħala s-sinsla ta' mezz 
sostenibbli, komdu u sikur matul 
pandemija u warajha, kemm għall-
passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija.

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) issaħħaħ il-kumdità tal-passiġġieri 
u l-fiduċja fit-trasport ferrovjarju billi 
tippromwovi l-benefiċċji tal-intermodalità 
sostenibbli, bħal pereżempju li tippermetti 
li r-roti jittellgħu fuq il-ferroviji, tappoġġa 
inizjattivi għall-implimentazzjoni tal-
bejgħ ta' biljetti globali, tippromwovi d-
drittijiet tal-passiġġieri tal-ferroviji u 
jippromwovu u tippromwovi l-emerġenza 
mill-ġdid tal-ferroviji Ewropej ta' billejl 1a

__________________
1a Sejħa għall-offerti tad-DĠ MOVE: 
Proġett Pilota dwar ir-Rivitalizzazzjoni 
tal-Ferroviji Transfruntiera ta' Billejl, fuq 
talba tal-Parlament Ewropew. (Sors: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6170)

Or. en

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) tindirizza l-impatt ambjentali tat-
trasport marbut mat-turiżmu u toħloq 
kuxjenza pubblika dwar il-ħtieġa għal 
turiżmu sostenibbli.

Or. en
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Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tenfasizza wkoll id-dimensjoni 
Ewropea, transfruntiera tal-ferroviji, li 
tqarreb liċ-ċittadini lejn xulxin, 
tippermettilhom li jesploraw l-Unjoni fid-
diversità kollha tagħha, trawwem il-
koeżjoni u tikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tas-suq intern tal-Unjoni;

(b) tenfasizza wkoll id-dimensjoni 
Ewropea, transfruntiera tal-ferroviji u l-
ħtieġa li d-diversi networks ferrovjarji 
nazzjonali tal-Unjoni jinbidlu f'network 
ġenwinament Ewropew li jqarreb liċ-
ċittadini lejn xulxin, jippermettilhom li 
jesploraw l-Unjoni fid-diversità kollha 
tagħha, irawwem il-koeżjoni u 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tas-suq 
intern tal-Unjoni, u b'mod partikolari 
jippromwovi l-benefiċċji tal-għażliet 
ferrovjarji meta dawn jistgħu jieħdu post 
it-titjiriet qosra;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ittejjeb il-kontribut tal-ferroviji 
għall-ekonomija, l-industrija u s-soċjetà 
tal-Unjoni, li jkopri b'mod partikolari 
aspetti relatati mal-iżvilupp reġjonali, il-
kompetittività industrijali, it-turiżmu 
sostenibbli, l-innovazzjoni, l-impjiegi, l-
edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-kultura, u t-
titjib tal-aċċessibbiltà għall-persuni 
b'diżabilità;

(c) ittejjeb il-kontribut tal-ferroviji 
għall-ekonomija, l-industrija u s-soċjetà 
tal-Unjoni, li jkopri b'mod partikolari 
aspetti relatati mal-iżvilupp reġjonali, il-
kompetittività industrijali, it-turiżmu 
sostenibbli, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
impjiegi, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-
kultura, u t-titjib tal-aċċessibbiltà għall-
persuni b'diżabilità u b'mobilità ridotta.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inizjattivi u avvenimenti li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 
u jiffaċilitaw l-involviment taċ-ċittadini, 
tan-negozji u tal-awtoritajiet pubbliċi biex 
jattiraw aktar nies u merkanzija lejn il-
ferroviji bħala mezz biex jiġi miġġieled it-
tibdil fil-klima, permezz ta' kanali u mezzi 
multipli, inklużi avvenimenti fl-Istati 
Membri;

(a) inizjattivi u avvenimenti li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 
u jiffaċilitaw l-involviment taċ-ċittadini, 
tan-negozji u tal-awtoritajiet pubbliċi biex 
jattiraw aktar nies u merkanzija lejn il-
ferroviji bħala mezz biex jiġi miġġieled it-
tibdil fil-klima, permezz ta' kanali u mezzi 
multipli, inklużi avvenimenti fl-Istati 
Membri, filwaqt li jenfasizzaw ukoll is-
sikurezza u l-kumdità tal-ivvjaġġar bil-
ferroviji;

Or. en

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tħeġġeġ u tippromwovi inizjattivi 
fl-Istati Membri biex jiġu implimentati, fl-
amministrazzjonijiet kollha, inizjattivi tas-
settur pubbliku u privat biex jiġu faċilitati 
xejriet aħjar ta' vjaġġar għan-negozju bil-
ferroviji;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) tiġbor u tikkondividi l-esperjenzi u 
l-prattiki tajba b'rabta ma' miżuri biex 
jagħtu lok għall-użu sikur tal-ferrovija 
waqt pandemija virali u wara, filwaqt li 
tittratta l-mezzi kollha tat-trasport b'mod 
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koerenti;

Or. en

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
l-iżvilupp tal-ferroviji bħala l-qalba 
sostenibbli tal-politika tal-mobilità tal-
Unjoni billi:
(a) tippromwovi inizjattivi li joħolqu 
kundizzjonijiet ekwi bejn il-mezzi tat-
trasport, tneħħi l-inkonsistenzi fil-prattiki 
tat-tassassjoni u tat-tariffar, tagħmel 
ugwali l-approċċ għad-drittijiet tal-
passiġġieri u toħloq il-kundizzjonijiet ta' 
qafas sabiex ikun possibbli l-bejgħ ta' 
biljetti globali intermodali;, 
(b) tappoġġa l-konnessjonijiet 
ferrovjarji reġjonali fl-UE kollha, u 
tkompli tappoġġa l-"konnessjonijiet 
ferrovjarji nieqsa" reġjonali; 1a

(c) tappoġġa inizjattivi dwar it-tliet 
pilastri ċentrali kollha li jiffurmaw il-bażi 
tal-politika tal-mobilità, torbothom u 
tintegrahom u tpoġġi lill-utenti fiċ-ċentru 
tagħhom, billi:
- fir-rigward tal-intermodalità: 
tinkludi u tħallat il-mezzi kollha, għax il-
mobilità hija ħtieġa "mill-bieb sal-bieb",
- fir-rigward tal-interkonnettività: 
tagħmel interkonnessjoni bejn il-mezzi, 
pereżempju permezz tal-iżgurar ta' skedar 
aħjar u protezzjoni aħjar għad-drittijiet 
tal-passiġġieri intermodali, kif ukoll 
permezz tat-teħid ta' miżuri 
infrastrutturali bħall-konnessjonijiet 
transfruntiera,
- fir-rigward tal-interoperabbiltà: 
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pereżempju, permezz tal-iżvilupp ta' 
speċifikazzjonijiet tekniċi bħall-inklużjoni 
tal-karta tan-NU u l-att dwar l-
aċċessibbiltà għal aċċessibbiltà bla xkiel 
għall-infrastruttura, il-vetturi ferrovjarji u 
formati ta' informazzjoni fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-
operazzjoni tal-ferroviji tal-passiġġieri 
(PRM TSI);
(d) tiġdid tal-isforzi biex tiġi kompluta 
s-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) fir-
rigward kemm tal-vaguni ferrovjarji kif 
ukoll tal-infrastruttura, u sabiex tiżdied il-
protezzjoni kontra l-istorbju, kemm 
permezz ta' tnaqqis tal-istorbju f'ras il-
għajn, permezz tal-modifika retroattiva 
tal-vaguni ferrovjarji tal-merkanzija, u l-
istallazzjoni ta' ħitan li jipproteġu mill-
istorbju;
(e) l-iżvilupp u l-komunikazzjoni ta' 
politika ta' "bidla modali fit-turiżmu" 
b'appoġġ konġunt għas-settur ferrovjarju, 
l-industrija kulturali Ewropea u r-
rappreżentanti Ewropej tal-industrija tat-
turiżmu;
(f) titjib tal-informazzjoni disponibbli 
għall-passiġġieri u ssaħħaħ u l-infurzar 
tar-Regolament (KE) Nru 80/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 
ta' Jannar 20091b sabiex tkun ipprovduta 
data kumparattiva dwar it-trasport kollu, 
inkluża informazzjoni dwar il-biljetti tal-
ajru, u dwar l-aħjar konnessjonijiet 
alternattivi bil-ferroviji jew xarabank għal 
vjaġġi ta’ inqas minn ħames sigħat;
(g) tħeġġeġ sistemi ta' ċertifikazzjoni 
tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG) 
imsejsa fuq in-negozji u tiżviluppa 
standards komuni tal-UE sabiex tiġi 
stmata l-marka tal-karbonju ta' kull vjaġġ 
ta' passiġġier u ta merkanzija, 
b'verżjonijiet adattati għal utenti 
differenti, bħal pereżempju l-kumpaniji u 
l-individwi, li jippromwovu għażliet aħjar 
u jiffaċilitaw il-kummerċjalizzazzjoni ta' 
soluzzjonijiet tat-trasport aktar nodfa.
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__________________
1a Sejħa għall-offerti b'suċċess taħt il-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fl-2016 
dwar Konnessjonijiet Nieqsa (Sors; 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/c2017-5080-annex.pdf 
1b Ir-Regolament (KE) Nru 80/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 
ta' Jannar 2009 dwar Kodiċi ta' Kondotta 
għal sistemi ta' riservazzjoni 
kompjuterizzata u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
2299/89 (ĠU L 35, 4.2.2009, p. 47-55).

Or. en

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, kif ukoll l-Istati Membri, fil-livell 
tal-Unjoni u dak nazzjonali rispettivament, 
jistgħu jirreferu għas-Sena Ewropea u 
jagħmlu użu mill-identità viżiva tagħha 
biex jippromwovu l-attivitajiet imsemmija 
fil-paragrafu 1.

2. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, kif ukoll l-Istati Membri, fil-livell 
tal-Unjoni u dak nazzjonali rispettivament, 
jistgħu jirreferu għas-Sena Ewropea u 
jagħmlu użu mill-identità viżiva tagħha 
biex jippromwovu l-attivitajiet imsemmija 
fil-paragrafi 1 u 2.

Speċifikament, matul is-Sena Ewropea, il-
Kummissjoni għandha tippromwovi n-
network eżistenti tal-ferroviji ta' billejl u 
tinkoraġġixxi inizjattivi li fihom il-
ferroviji transfruntiera ta' billejl jintużaw 
biex jippromwovu l-identità viżiva tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjoni tal-parteċipazzjoni fis-
Sena Ewropea fil-livell nazzjonali hija 
responsabilità tal-Istati Membri. Sabiex 
jintlaħaq dan l-għan, l-Istati Membri 
għandhom jaħtru koordinaturi nazzjonali. 
Il-koordinaturi nazzjonali għandhom 
jiżguraw il-koordinazzjoni ta' attivitajiet 
rilevanti fil-livell nazzjonali.

L-organizzazzjoni tal-parteċipazzjoni fis-
Sena Ewropea fil-livell nazzjonali hija 
responsabilità tal-Istati Membri. Sabiex 
jintlaħaq dan l-għan, l-Istati Membri 
għandhom jaħtru koordinatur nazzjonali u 
jipprovdu riżorsi finanzjarji u umani 
adegwati lilha jew lilu għat-twettiq tal-
kompiti tagħha jew tiegħu. Il-koordinaturi 
nazzjonali għandhom jiżguraw il-
koordinazzjoni ta' attivitajiet rilevanti fil-
livell nazzjonali u jipprovdu rabta għall-
koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni. Il-
koordinaturi nazzjonali għandhom 
jintgħażlu fuq il-bażi tal-impenn ippruvat 
tagħhom favur l-iżvilupp tal-ferroviji fl-
Ewropa.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha 
regolarment torganizza laqgħat tal-
koordinaturi nazzjonali sabiex tikkoordina 
t-tmexxija tas-Sena Ewropea. Dawk il-
laqgħat għandhom iservu wkoll bħala 
opportunitajiet biex isir skambju tal-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tas-
Sena Ewropea fil-livell nazzjonali u dak 
tal-Unjoni; ir-rappreżentanti tal-Parlament 
Ewropew jistgħu jipparteċipaw f'dawk il-
laqgħat bħala osservaturi.

1. Il-Kummissjoni għandha 
regolarment torganizza laqgħat tal-
koordinaturi nazzjonali u rappreżentant 
xieraq tal-Parlament sabiex tiġi 
kkoordinata t-tmexxija tas-Sena Ewropea. 
Dawk il-laqgħat għandhom iservu wkoll 
bħala opportunitajiet biex isir skambju tal-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tas-
Sena Ewropea fil-livell nazzjonali u dak 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, ir-
rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u 
tas-settur tal-ferroviji għandhom jiġi 
mistiedna jipparteċipaw f'dawk il-laqgħat 
bħala osservaturi.

Or. en
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Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista', sakemm jippermetti 
l-baġit, torganizza sejħiet għal proposti u 
proġetti li jistgħu jirċievu appoġġ għall-
kontribuzzjoni pendenti tagħhom għall-
għanijiet tas-sena.

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
sejħiet għal proposti u proġetti li jistgħu 
jirċievu appoġġ għall-kontribuzzjoni 
pendenti tagħhom għall-għanijiet tas-sena.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tas-Sena Ewropea, fejn meħtieġ, 
il-Kummissjoni għandha tikkoopera ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
kompetenti, filwaqt li tiżgura l-viżibbiltà 
tal-parteċipazzjoni tal-Unjoni.

Għall-fini tas-Sena Ewropea, il-
Kummissjoni għandha tikkoopera ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
kompetenti u ma' awtoritajiet kompetenti 
f'pajjiżi terzi ġirien, filwaqt li tiżgura l-
viżibbiltà tal-parteċipazzjoni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta' Diċembru 2022, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni, ir-riżultati u l-
valutazzjoni ġenerali tal-inizjattivi previsti 

Sal-31 ta' Diċembru 2022, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel pubblikament 
disponibbli, tissottometti u tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni, ir-riżultati u l-
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f'din id-Deċiżjoni. valutazzjoni ġenerali tal-inizjattivi previsti 
f'din id-Deċiżjoni.

Wara l-evalwazzjoni tar-rapport, il-
Kummissjoni għandha ssegwi dak ir-
rapport bi kwalunkwe inizjattiva 
leġiżlattiva meħtieġa.

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Dikjarazzjoni Finanzjarja Leġiżlattiva
Tabella 3.2.1 Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa

Miljuni ta' EUR (aġġustati sa tliet pożizzjonijiet deċimali)

Test propost mill-Kummissjoni

Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali Intestatura 1 [Suq Uniku, Innovazzjoni u Diġitali]; Intestatura 3 [Riżorsi 
Naturali u l-Ambjent]

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Wara 
l-2027

TOTAL

Impenji (1) 0.500 1.500 2.000Approprjazzjonijiet operazzjonali 

06.02.05 (baġit 2020) / 02.20.04.01 (2021–22) 
Attivitajiet ta' appoġġ għall-politika Ewropea 
tat-trasport

Pagame
nti (2) 0.300 1.200 0.500 2.000

Impenji (1) 6.000 6.000
Approprjazzjonijiet operazzjonali 

01.02.02.50 Orizzont Ewropa

02.03.01 Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa -
 Trasport

09.02 LIFE

Pagame
nti (2) 3.000 3.000 6.000

Impenji =1+3 0.500 7.500 8.000TOTAL tal-approprjazzjonijiet fl-intestaturi 1 u 
3 Pagame

nti =2+3 0.300 4.200 3.500 8.000
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Miljuni ta' EUR (aġġustati sa tliet pożizzjonijiet deċimali)

Emenda

Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali Intestatura 1 [Suq Uniku, Innovazzjoni u Diġitali]; Intestatura 3 [Riżorsi 
Naturali u l-Ambjent]

2020 2021 2022 2023 2024 2026 Wara l-2027 TOTALI

Impenji (1) 0.500 1.500 2.000Approprjazzjonijiet operazzjonali 

06.02.05 (baġit 2020) / 02.20.04.01 (2021-22) 
Attivitajiet ta' appoġġ għall-politika Ewropea 
tat-trasport

Pagame
nti (2) 0.300 1.200 0.500 2.000

Impenji (1) 14.000 14.000
Approprjazzjonijiet operazzjonali 

01.02.02.50 Orizzont Ewropa

02.03.01 Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa -
 Trasport

09.02 LIFE

Pagame
nti (2) 7.000 7.000 14.000

Impenji =1+3 0.500 15.500 16.000TOTAL tal-approprjazzjonijiet fl-intestaturi 1 u 
3 Pagame

nti =2+3 0.300 8.200 7.500 16.000

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-baġit jeħtieġ jiġi rduppjat biex jittejbu l-objettivi tas-Sena Ewropea tal-Ferroviji.

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Dikjarazzjoni Finanzjarja Leġiżlattiva
Tabella 3.2.1 Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa

Miljuni ta' EUR (aġġustati sa tliet pożizzjonijiet deċimali)

Test propost mill-Kummissjoni

Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali 7 "Nefqa amministrattiva"

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Wara 
l-2027

Total

Riżorsi umani 0.150 0.300 0.075 0.525

Nefqa amministrattiva oħra 0.010 0.010

TOTAL tal-approprjazzjonijiet skont l-
INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju 
pluriennali

(Total ta' impenji 
= Total ta' 
pagamenti)

0.150 0.310 0.075 0.535

Miljuni ta' EUR (aġġustati sa tliet pożizzjonijiet deċimali)

Impenji 0.650 7.810 0.075 8.535TOTAL tal-approprjazzjonijiet 
fl-INTESTATURI kollha 
tal-qafas finanzjarju pluriennali Pagamenti 0.450 4.510 3.575 8.535
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Miljuni ta' EUR (aġġustati sa tliet pożizzjonijiet deċimali)

Emenda

Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali 7 "Nefqa amministrattiva"

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Wara 
l-2027

Total

Riżorsi umani 0.150 0.300 0.075 0.525

Nefqa amministrattiva oħra 0.010 0.010

TOTAL tal-approprjazzjonijiet skont l-
INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju 
pluriennali

(Total ta' impenji 
= Total ta' 
pagamenti)

0.150 0.310 0.075 0.535

Miljuni ta' EUR (aġġustati sa tliet pożizzjonijiet deċimali)

Impenji 0.650 15.810 0.075 16.535TOTAL tal-approprjazzjonijiet 
fl-INTESTATURI kollha 
tal-qafas finanzjarju pluriennali Pagamenti 0.450 8.510 7.575 16.535

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit irid jiġi rduppjat biex jittejbu l-għanijiet tas-Sena Ewropea tal-Ferroviji.



PE652.338v01-00 30/31 PR\1205344MT.docx

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur tilqa' din il-proposta tal-Kummissjoni, li tiddikjara l-2021 "Is-Sena Ewropea tal-
Ferroviji" u għandha l-għan li tippromwovi t-trasport ferrovjarju, f'konformità mal-objettivi tal-
mobilità sostenibbli u intelliġenti stabbilita fil-Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew. 
It-trasport jirrappreżenta kwart tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tal-UE, u dawn 
għadhom qed jiżdiedu. Biex tinkiseb in-newtralità tal-klima, jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis ta' 
90 % fl-emissjonijiet mit-trasport sal-2050. Barra minn hekk, skont il-Pjan Direzzjonali għal 
Żona Unika Ewropea tat-Trasport, 50 % tas-sehem mis-suq jeħtieġ li jaqleb, fil-każ ta' vjaġġi 
ta' distanza medja u bejn il-bliet, mill-karozzi għall-ferroviji u għat-trasport fuq l-ilma, filwaqt 
li fis-settur tal-merkanzija, sal-2030, 30 % tal-merkanzija li tinġarr bit-triq għandu jaqleb għal 
mezzi oħra ta' trasport, bħall-ferroviji jew it-trasport fuq l-ilma, u aktar minn 50 % sal-2050.

Element wieħed ta' suċċess għall-Patt Ekoloġiku Ewropew hu li jiffoka l-attenzjoni u l-isforzi 
fuq il-ferroviji: il-ferroviji għandhom ikunu bi prezz li jintlaħaq, konnessi aħjar u aktar effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija. Il-ferroviji għandhom jiżvolġu rwol sinifikanti fiż-żieda fir-ritmu tat-tnaqqis 
tal-emissjonijiet mit-trasport, għax huma mezz tat-trasport li jagħmel inqas ħsara għall-ambjent 
u huwa effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Fil-parti l-kbira l-ferroviji jaħdmu bl-elettriku, u kulma 
jmur qed jużaw aktar enerġija rinnovabbli, u joħolqu ħafna inqas emissjonijiet ta' CO2 mill-
ivvjaġġar ekwivalenti bit-triq jew bl-ajru. Barra minn hekk, huwa wieħed mill-aktar mezzi 
sikuri tat-trasport, u jgħaqqad lin-nies u lin-negozji fl-UE kollha. Madankollu, minkejja dawn 
il-benefiċċji ċari, il-ferroviji jitpoġġew fi żvantaġġ sinifikanti meta mqabbla ma' modi oħra ta' 
trasport, b'mod partikolari l-avjazzjoni. Il-linji tal-ajru huma eżentati milli jħallsu t-taxxa fuq 
il-fjuwil tal-avjazzjoni, u jirċievu ammont kbir ta' allowances b'xejn fl-ambitu tas-Sistema 
għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS). Dawn il-vantaġġi sikwit ifissru li anke għal 
distanzi qosra, il-ferroviji jitpoġġew fi żvantaġġ vis-a-vis l-avjazzjoni, li toffri titjiriet qosra bi 
prezz aktar kompetittiv, minkejja l-impatt kbir tal-klima.

Ir-Rapporteur mhux biss tappoġġa l-proposta tas-"Sena Ewropea tal-Ferroviji 2021", iżda 
saħansitra tħeġġeġ lill-Kummissjoni tkun aktar ambizzjuża. Is-soċjetà tagħna jeħtiġilha li tibda 
tuża l-ferroviji minflok il-karozzi u l-ajruplani. Dan ser jeħtieġ investimenti fil-kapaċità tal-
infrastruttura ferrovjarja, kemm permezz tal-estensjoni tan-network kif ukoll permezz tal-użu 
ta' teknoloġiji diġitali tal-ġestjoni tat-traffiku bħall-ERTMS. 
Anke meta l-kriżi globali tas-saħħa kkawżata mill-COVID-19 ħalliet lill-pajjiżi tagħna kważi 
wieqfa għalkollox, il-ferroviji u s-sistemi ferrovjarji urbani baqgħu jiżguraw iċ-ċirkolazzjoni 
tal-merkanzija u l-kontinwazzjoni ta' servizzi fundamentali, inkluż għall-passiġġieri li jaħdmu 
fil-"professjonijiet essenzjali".

Ir-Rapporteur titlob li jsir titjib fit-trasport pubbliku biex ikun hemm ippjanar urban sostenibbli 
għal aktar soluzzjonijiet tal-mobilità mhux motorizzata. Dan jista' jinkiseb permezz ta' sistema 
ta' pprezzar effettiv tat-trasport u biljetti ferrovjarji bi prezz li jintlaħaq, sabiex jittejbu x-xejriet 
tat-traffiku u jitrawmu għażliet modali u sostenibbli tal-passiġġieri u tal-operaturi tal-loġistika.

Ir-Rapporteur tixtieq tistabbilixxi ambjent kooperattiv biex taħdem flimkien mal-impriżi 
ferrovjarji u fl-aħħar nett tistabbilixxi sistema ta' biljetti globali fl-UE, speċjalment għall-vjaġġi 
transfruntiera, u dan jippermetti lill-passiġġieri jitolbu d-drittijiet tagħhom f'każ ta' konnessjoni 
mitlufa minħabba dewmien f'parti preċedenti tal-vjaġġ tagħhom. 
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Ir-Rapporteur tindika wkoll l-importanza li tingħata ħajja ġdida lill-ferroviji ta' billejl u li 
jinbnew konnessjonijiet reġjonali fl-UE kollha. Dan se jitlob li jsir investiment fil-vetturi 
ferrovjarji u fl-infrastruttura tal-ferroviji ta' billejl, u r-riattivazzjoni tar-rotot biex jerġgħu jsiru 
alternattivi vijabbli u bi prezz li jintlaħaq għall-vjaġġaturi lejn destinazzjonijiet Ewropej, 
bħalma kien il-każ fil-passat. F'dan ir-rigward, matul is-Sena Ewropea r-Rapporteur tħeġġeġ 
lill-KE tippromwovi kemm tista' n-network eżistenti tal-ferroviji ta' billejl tal-UE u tieħu 
inizjattivi fejn il-ferroviji ta' billejl transfruntiera se jiċċirkolaw, juru l-identità viżiva tal-UE.

"Rinaxximent tal-ferroviji" ġenwin jirrikjedi li l-finanzjament jiffoka b'mod partikolari fuq l-
istabbiliment jew dħul mill-ġdid ta' konnessjonijiet ferrovjarji transfruntiera nieqsa fil-livell 
reġjonali, il-manutenzjoni u t-titjib tal-linji, pontijiet u mini eżistenti kif ukoll ir-riattivazzjoni 
ta' linji li ma għadhomx jintużaw fejn il-passiġġieri u l-merkanzija jistgħu jibdew jużaw il-
ferroviji; il-finanzjament għandu jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni fit-trasport nadif, u 
għandu jkun immirat lejn mobilità sostenibbli, intermodali u intelliġenti, bil-ferroviji fil-qalba 
ta' kwalunkwe strateġija tal-mobilità Ewropea u bħala prekundizzjoni għall-finanzjament.

Ir-Rapporteur temmen bis-sħiħ li s-Sena Ewropea tal-Ferroviji 2021 se tkun tista' tagħti 
viżibbiltà u tippromwovi l-ferroviji bħala mezz ta' trasport attraenti u sostenibbli, għaċ-ċittadini, 
in-negozji u l-awtoritajiet, bis-saħħa ta' proġetti, dibattiti, avvenimenti u wirjiet li se jsiru fl-
Ewropa kollha. 

Il-ferroviji jikkontribwixxu għall-ekonomija tal-UE, u joffru impjiegi u benefiċċji oħra lill-
komunitajiet lokali filwaqt li jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tas-suq intern tal-Unjoni. Din 
is-Sena Ewropea għandha tippreżenta l-ferroviji bħala mezz ta' trasport sostenibbli, modern u 
sikur u għandha tilħaq lill-pubbliku usa', filwaqt li trawwem il-koeżjoni u l-inklużjoni soċjali, 
b'enfasi speċjali fuq iż-żgħażagħ u l-persuni b'diżabilità. 


