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Emenda 1
Samuli Pohjamo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Draft opinion Amendment

2. jenfasizza li l-Fondi Strutturali, 
partikolarment il-Fond ta' Koeżjoni, jista' 
jikkontribwixxi għall-objettivi TEN-T 
b'mod aktar effiċjenti jekk il-prijoritajiet 
ikunu aktar iffokati u l-fondi kkonċentrati 
fuq ostakli (bottlenecks) u taqsimiet 
transkonfinali ta' proġetti kif ukoll fuq sfidi 
ġodda li jaffettwaw it-trasport, l-aktar il-
bidla fil-klima u l-provvista tal-enerġija;

2. jenfasizza li l-Fondi Strutturali, 
partikolarment il-Fond ta' Koeżjoni, jista' 
jikkontribwixxi għall-objettivi TEN-T 
b'mod aktar effiċjenti jekk il-politika dwar 
l-iżvilupp reġjonali u tat-trasport 
jikkonċidu b'effett aktar utli u jekk  il-
prijoritajiet ikunu aktar iffokati u l-fondi 
kkonċentrati fuq ostakli (bottlenecks) u 
taqsimiet transkonfinali ta' proġetti kif 
ukoll fuq sfidi ġodda li jaffettwaw it-
trasport, l-aktar il-bidla fil-klima u l-
provvista tal-enerġija;

Or. fi

Emenda 2
Gisela Kallenbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. isostni li l-proġetti TEN-T għandhom 
ikunu orjentati lejn l-għan ta' politika ta' 
koeżjoni ta' żvilupp ibbilanċjat u 
għandhom jgħinu fit-tneħħija ta' 
differenzi territorjali; huwa tal-fehma li 
dan ma jistax isir jekk ma jitqisux ir-
rekwiżiti fil-prinċipju ta' gwida Ewropew 
ta' żvilupp poliċentriku u tiġi evitata l-
konċentrazzjoni tal-ispazju, kemm ta' 
riżorsi jew ta' proġetti;   

Or. de
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Emenda 3
Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. isostni li l-għażla tal-proġetti futuri 
TEN-T għandha tkun imsejsa fuq tbassir 
fil-fond dwar it-trasport, il-ħtiġijiet 
differenti u t-tendenzi tas-swieq, u mudelli 
sostenibbli ekonomikament u 
ekoloġikament;

Or. de

Emenda 4
Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. isostni li, mil-lat ekoloġiku u 
ekonomiku, is-sistemi ta' trasport 
multimodali, li jippermettu l-użu ta' mezzi 
ta' trasport differenti fuq l-istess rotta, 
f'ħafna każijiet huma l-unika għażla 
vjabbli u sostenibbli għall-futur;

Or. de

Emenda 5
Victor Boştinaru 

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. hu tal-fehma li l-Istati Membri 
għandhom jimpenjaw lilhom infushom 
favur ippjanar fit-tul ta' network u 

3. hu tal-fehma li l-Istati Membri 
għandhom jimpenjaw lilhom infushom 
favur ippjanar fit-tul ta' network u 
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pprogrammar ta' żvilupp tal-infrastruttura, 
waqt li jiżguraw it-twettiq aktar rapidu u 
aktar sigur ta' proġetti li jippermettu 
involviment akbar tas-settur privat;

pprogrammar ta' żvilupp tal-infrastruttura, 
waqt li jiżguraw it-twettiq aktar rapidu u 
aktar sigur ta' proġetti li jippermettu 
involviment akbar tas-settur privat sabiex 
ikun faċilitat il-ħolqien tax-xogħol;

Or. en

Emenda 6
Victor Boştinaru 

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. jemmen li l-Kummissjoni għandha 
tniedi proġett integrat dwar l-
infrastruttura biex iżżid il-kostruzzjoni 
domestika sabiex tibbilanċja l-kriżi 
ekonomika, filwaqt li tgħin l-iżvilupp ta' 
sistema ta' infrastruttura interkonnessa;

Or. en

Emenda 7
Gisela Kallenbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. jirrimarka li s-simplifikazzjoni ta' 
proċeduri u l-introduzzjoni ta' garanziji 
finanzjarji biex jonqos ir-riskju tal-attività 
intraprenditorjali, speċjalment għall-SMEs, 
huma essenzjali sabiex jattiraw il-kapital 
privat u jistabbilixxu ftehimiet ta' sħubija 
pubbliċi-privati, li huma essenzjali għall-
implimentazzjoni tal-proġett;

4. jirrimarka li s-simplifikazzjoni ta' 
proċeduri u l-introduzzjoni ta' garanziji 
finanzjarji biex jonqos ir-riskju tal-attività 
intraprenditorjali, speċjalment għall-SMEs, 
huma essenzjali sabiex jattiraw il-kapital 
privat u jistabbilixxu ftehimiet ta' sħubija 
pubbliċi-privati, li huma essenzjali għall-
implimentazzjoni tal-proġett; isostni, li fir-
rigward ta' sħubijiet pubbliċi-privati, 
jeħtieġ li jkun hemm regoli ta' mġieba 
ċari u trasparenti biex jirregolaw l-



PE418.316v01-00 6/14 AM\763879MT.doc

MT

attivitajiet tal-istituzzjonijiet u l-intrapriżi 
pubbliċi;

Or. de

Emenda 8
Gisela Kallenbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. isostni li s-simplifikazzjoni tal-
proċeduri – pereżempju għal skopijiet ta' 
Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku –
m'għandhomx iwasslu għal sitwazzjoni 
fejn l-infurzar tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja dwar l-ambjent u l-klima 
jiġu abbandunati jew jiddgħajfu;

Or. de

Emenda 9
Gábor Harangozó

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. ifakkar lill-Istati Membri li l-koeżjoni 
territorjali tal-UE tiddependi strettament
fuq il-kapaċità li tkun żgurata 
interkonnessjoni tajba fost ir-reġjuni; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu 
aktar progress dwar taqsimiet 
transkonfinali ta' proġetti eżistenti u biex 
jipprovdu l-fondi nazzjonali meħtieġa;

5. ifakkar lill-Istati Membri li l-koeżjoni 
territorjali tal-UE tiddependi wkoll fuq il-
kapaċità li tkun żgurata interkonnessjoni 
tajba fost ir-reġjuni u li l-implimentazzjoni 
ta' netwerks ta' trasport effiċjenti 
għandhom rwol importanti fl-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku tar-reġjuni l-aktar 
żvantaġġati tal-Unjoni; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri biex jagħmlu aktar progress dwar 
taqsimiet transkonfinali ta' proġetti 
eżistenti u biex jipprovdu l-fondi 
nazzjonali meħtieġa;
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Or. en

Emenda 10
Samuli Pohjamo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. jenfasizza wkoll li interkonnessjoni 
aħjar tat-TEN-T u ta' netwerks ta' 
trasport ta' pajjiżi terzi ttejjeb il-pożizzjoni 
ta' żoni konfinali b'mod partikulari u ġġib 
magħha valur miżjud fil-koperazzjoni 
interreġjonali u fl-UE kollha;

Or. fi

Emenda 11
Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. iqis li huwa partikularment vitali, 
minħabba d-dipendenza tal-UE fuq il-
ġirien tagħha għall-provvista tal-enerġija 
u r-riskji marbuta ma' dan, li l-portijiet 
jiġu konnessi maż-żoni interni tal-pajjiż, 
pereżempju biex tkun possibbli t-
trażmissjoni ta' gass likwidu;

Or. de

Emenda 12
Inés Ayala Sender

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura 
li l-ippjanar tal-futur tat-TEN-T, billi 
żżomm f'moħħha l-enfasi li ġustament 
qed isir fuq it-trasport tal-merkanzija bil-
ferrovija, isir aktar effiċjenti f'termini ta' 
koeżjoni soċjali u territorjali, billi tiġi 
evitata s-saturazzjoni u l-waqgħa tal-
infrastruttura f'żoni li diġà huma 
ppopolati ħafna, u orjentat b'mod aktar 
sensibbli lejn l-istrutturar aħjar tat-
territorju kollu, billi jitqiesu l-
opportunitajiet potenzjali għaż-żoni 
estensivi li huma ppopolati ftit jew li qed 
iġarrbu tnaqqis ta' popolazzjoni;

Or. es

Emenda 13
Iratxe García Pérez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. jenfasizza li r-reġjuni tal-periferija huma 
żvantaġġjati sew minħabba l-aċċess ristrett 
u limitat għall-kuriduri TEN-T; 
jirrikmanda li l-Istati Membri itejbu l-
interkonessjonijiet lokali sabiex inaqqsu l-
ispejjeż marbuta mas-sitwazzjoni tal-
periferija;

6. jenfasizza li r-reġjuni tal-periferija u r-
reġjuni bi żvantaġġi ġeografiċi (reġjuni 
muntanjużi, gżejjer, żoni b'popolazzjoni 
baxxa, reġjuni mbiegħda, u villaġġi 
mbiegħda fil-fruntiera) huma żvantaġġjati 
sew minħabba l-aċċess ristrett u limitat 
għall-kuriduri TEN-T; jirrakkomanda li l-
Istati Membri jtejbu l-interkonessjonijiet 
lokali sabiex inaqqsu l-ispejjeż marbuta 
mas-sitwazzjoni tal-periferija;

Or. es
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Emenda 14
Samuli Pohjamo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. jenfasizza li r-reġjuni tal-periferija huma 
żvantaġġjati sew minħabba l-aċċess ristrett 
u limitat għall-kuriduri TEN-T; 
jirrikmanda li l-Istati Membri itejbu l-
interkonessjonijiet lokali sabiex inaqqsu l-
ispejjeż marbuta mas-sitwazzjoni tal-
periferija;

6. jenfasizza li r-reġjuni tal-periferija huma 
żvantaġġjati sew minħabba l-aċċess ristrett 
u limitat għall-kuriduri TEN-T; 
jirrakkomanda li l-Istati Membri jtejbu l-
interkonessjonijiet lokali sabiex inaqqsu l-
ispejjeż marbuta mas-sitwazzjoni tal-
periferija u li jiżguraw li n-netwerks TEN-
T jkopru t-territorju kollu tal-UE;

Or. fi

Emenda 15
Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. jenfasizza li r-reġjuni tal-periferija huma 
żvantaġġjati sew minħabba l-aċċess ristrett 
u limitat għall-kuriduri TEN-T; 
jirrikmanda li l-Istati Membri itejbu l-
interkonessjonijiet lokali sabiex inaqqsu l-
ispejjeż marbuta mas-sitwazzjoni tal-
periferija;

6. jenfasizza li r-reġjuni tal-periferija huma 
żvantaġġjati sew minħabba l-aċċess ristrett 
u limitat għall-kuriduri TEN-T; 
jirrakkomanda li l-Istati Membri jtejbu l-
interkonessjonijiet lokali sabiex inaqqsu l-
ispejjeż marbuta mas-sitwazzjoni tal-
periferija; f'dan il-kuntest, jiġbed l-
attenzjoni lejn l-importanza predominanti 
tal-konnessjonijiet tat-toroq 
transnazzjonali għall-iżvilupp lokali u 
reġjonali;

Or. de
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Emenda 16
Inés Ayala Sender

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. jenfasizza li r-reġjuni tal-periferija huma 
żvantaġġjati sew minħabba l-aċċess ristrett 
u limitat għall-kuriduri TEN-T; 
jirrikmanda li l-Istati Membri itejbu l-
interkonessjonijiet lokali sabiex inaqqsu l-
ispejjeż marbuta mas-sitwazzjoni tal-
periferija;

6. jenfasizza li r-reġjuni tal-periferija huma 
żvantaġġjati sew minħabba l-aċċess ristrett 
u limitat għall-kuriduri TEN-T; 
jirrakkomanda li l-Istati Membri jtejbu l-
interkonessjonijiet lokali sabiex inaqqsu l-
ispejjeż marbuta mas-sitwazzjoni tal-
periferija; iqis li jeħtieġ li tissaħħaħ il-
kapaċità tal-Kummissjoni li ssegwi l-
proġetti transkonfinali l-kbar li 
jeħtiġilhom koperazzjoni mill-qrib 
kontinwa bejn l-Istati Membri involuti u l-
iffinanzjar fuq ħafna snin, li jsir lil hinn 
mill-perjodu ta' żmien tal-qafas 
finanzjarju plurijennali;

Or. es

Emenda 17
Iratxe García Pérez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. jenfasizza l-importanza kruċjali tat-
TEN-T għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
minħabba li dawk ir-reġjuni diġà 
jiddependu kompletament mill-mezzi tat-
trasport biex jiksbu żvilupp ekonomiku u 
aċċessibilità;

Or. es
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Emenda 18
Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. jenfasizza li l-konnessjonijiet tat-
trasport transnazzjonali bejn l-Ewropa 
tal-Punent u tal-Lvant huma ta' sinifikat 
kbir għat-tkabbir ekonomiku, speċjalment 
fl-Istati Membri l-ġodda; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jiżviluppaw u jippromwovu 
konnessjonijiet transnazzjonali ta' toroq u 
ferroviji bejn l-Ewropa tal-Punent u tal-
Lvant;

Or. de

Emenda 19
Lambert van Nistelrooij

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. jenfasizza li, fiż-żona Schengen li 
tkabbret reċentement, l-infrastruttura tat-
trasport teħtieġ attenzjoni partikulari fil-
fruntieri bejn l-Istati Membri l-ġodda 
tagħha; għaldaqstant jappella lill-
Kummissjoni biex ikun hemm programm 
speċifiku ta' azzjoni li jappoġġa l-
infrastruttura tat-trasport transkonfinali u 
sabiex dan jitwettaq flimkien mal-
awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali;

Or. en
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Emenda 20
Inés Ayala Sender

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. iqis li huwa vitali li l-UE tieħu impenn 
storiku biex tegħleb l-ostakli għall-
moviment ħieles taħt forma ta' tliet 
sistemi ta' muntanji emblematiċi:                                             
l-Alpi, il-Pirinej u l-Karpazji; għal dak il-
għan, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri biex jipprovdu r-riżorsi 
kollha meħtieġa biex tittieħed azzjoni 
aktar malajr biex ikun possibbli l-passaġġ 
komplet mill-muntanji, bl-użu tal-
infrastruttura transkonfinali meħtieġa;

Or. es

Emenda 21
Gisela Kallenbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex ma jappoġġawx proġetti ta' 
ilmijiet interni li jkissru d-direzzjoni 
naturali tax-xmajjar u li ma jkunux utli 
jew sostenibbli b'mod ppruvat;

Or. de

Emenda 22
Gisela Kallenbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. hu tal-fehma li metodu veru minn isfel 
għal fuq (bottom-up) li jinvolvi b'mod sħiħ 
lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, lill-
partijiet interessati tas-soċjetà ċivili u lill-
popolazzjonijiet lokali fil-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet, hu prerekwiżit biex tkun 
iġġarantita implimentazzjoni rapida tal-
proġetti TEN-T u biex dawn ikunu 
dejjiema;

7. hu tal-fehma li metodu veru minn isfel 
għal fuq (bottom-up) li jinvolvi b'mod sħiħ 
lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, lill-
partijiet interessati tas-soċjetà ċivili u lill-
popolazzjonijiet lokali fil-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet, hu prerekwiżit biex tkun 
iġġarantita implimentazzjoni rapida tal-
proġetti TEN-T u biex dawn ikunu 
dejjiema; jistieden sabiex dawn il-
kundizzjonijiet japplikaw b'mod ugwali 
għall-medda kollha ta' arranġamenti 
finanzjarji u ta' għejun ta' ffinanzjar użat 
għat-TEN-T;

Or. de

Emenda 23
Samuli Pohjamo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. hu tal-fehma li metodu veru minn isfel 
għal fuq (bottom-up) li jinvolvi b'mod sħiħ 
lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, lill-
partijiet interessati tas-soċjetà ċivili u lill-
popolazzjonijiet lokali fil-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet, hu prerekwiżit biex tkun 
iġġarantita implimentazzjoni rapida tal-
proġetti TEN-T u biex dawn ikunu 
dejjiema;

7. hu tal-fehma li metodu veru minn isfel 
għal fuq (bottom-up) li jinvolvi b'mod sħiħ 
lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, lin-
negożji, lill-partijiet interessati tas-soċjetà 
ċivili u lill-popolazzjonijiet lokali fil-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u ta' 
ppjanar, hu prerekwiżit biex tkun 
iġġarantita implimentazzjoni rapida tal-
proġetti TEN-T u biex dawn ikunu 
dejjiema;

Or. fi
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Emenda 24
Gisela Kallenbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. iqis li l-informazzjoni dwar l-użu tal-
fondi TEN-T u dwar il-benefiċċji li 
jirriżultaw għadha mhix viżibbli biżżejjed 
għaċ-ċittadini; jistieden għalhekk lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jiżviluppaw azzjonijiet li jżidu t-
trasparenza fir-rigward tal-allokazzjonijiet 
ta' dawn il-fondi u tar-riżultati li joħorġu
minnhom.

8. iqis li l-informazzjoni dwar l-użu tal-
fondi TEN-T u dwar il-benefiċċji li 
jirriżultaw għadha mhix viżibbli biżżejjed 
għaċ-ċittadini; jistieden għalhekk lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jiżviluppaw azzjonijiet li jżidu t-
trasparenza fir-rigward tal-allokazzjonijiet 
ta' dawn il-fondi u tar-riżultati li joħorġu 
minnhom, u biex jiżguraw li l-ħarsien tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja u nazzjonali 
dwar l-ambjent u l-klima jitwettaq b'mod 
komplet u b'mod li jifthiem.

Or. de

Emenda 25
Victor Boştinaru

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. ifakkar lill-Kummissjoni Ewropea 
biex iġġedded l-isforzi tagħha biex tiżgura 
l-ħtiġijiet ta' enerġija billi tfassal, u 
tinvesti, f'netwerks ġodda u eżistenti, tibni 
faċilitajiet ġodda ta' ħażna u toħloq rotot 
alternattivi ta' provvista.

Or. en


	763879mt.doc

