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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Huwa mħasseb ħafna dwar iż-żieda fl-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra li 
joriġinaw mit-trasport, li fil-perjodu 1990-2005 żdiedu bi 32.1 %, filwaqt li l-
emissjonijiet minn setturi oħra naqas b’9.5%; isemmi b’mod partikulari li l-emissjonijiet 
mill-avjazzjoni internazzjonali u mit-trasport marittimu (li t-tnejn mhumiex koperti 
mill-protokoll ta’ Kyoto) żdiedu b’90 u b’ 50% rispettivament f’dan l-istess perjodu, u 
fl-2005 kienu jgħoddu 23% ta’ l-emissjonijiet kollha mit-trasport, u 6.3% ta’ l-
emissjonijiet totali1;

2. Jappoġġja l-proċess leġiżlattiv li għaddej bħalissa dwar l-inklużjoni ta’ l-avjazzjoni fis-
Sistema Ewropea ta’ Kummerċ fl-Emissjonijiet u t-tħejjija ta’ leġiżlazzjoni simili għas-
settur marittimu;  madankollu jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-twaqqif possibbli ta’ 
sistema ta' kummerċ fl-emissjonijiet għat-trasport marittimu m'għandhiex tikkastiga lil 
dan il-mezz ta' trasport li hu l-inqas wieħed li hu ta’ ħsara għall-ambjent (flimkien ma’ 
l-ilmijiet navigabbli) u jiffavorixxi mezzi oħra li jimponu piż akbar fuq l-ambjent;   

3. Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni ta’
proġetti prijoritarji fil-qafas tan-netwerks trans-Ewropej, inkluża s-Sistema Ewropea ta’ 
Maniġjar tat-Traffiku Ferrovjarju, u sabiex tistipula linji gwida xierqa għall-għajnuna 
statali fis-settur ferrovjarju; jinnota li biex ikunu sodisfati l-impenji u jinkisbu l-
għanijiet ta’ l-UE fir-rigward tal-protokoll ta’ Kyoto, huwa neċessarju li tiġi 
modernizzata s-sistema ferrovjarja u li titjieb il-prestazzjoni tas-servizzi tagħha sabiex 
tagħmel lil dan il-mezz ta’ trasport aktar attraenti għall-utenti;

4. Jenfasizza li xejn ħlief taħlita ta’ miżuri ma tista’ tiggarantixxi sistema ta’ trasport 
sostenibbli għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin, miżuri bħall-evitar tat-traffiku, loġistika aħjar 
u inċentivi fiskali għal trasport u fjuwils li jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent; 

5. Jinnota li l-promozzjoni ta’ sistemi tat-trasport pubbliku li ma jagħmlux ħsara l-ambjent 
u jkunu effiċjenti u bi prezz li jintlaħaq, kif ukoll l-użu komuni tal-karozzi (car pooling) 
u l-mobilità b’mezzi mhux motorizzati huma passi importanti sabiex jitnaqqas l-impatt 
ambjentali negattiv tat-trasport;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu adottati limiti ambizzjużi u jorbtu għall-emissjonijiet CO2
mill-karozzi, limiti li jagħmluhom aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u bi prezz li jintlaħaq 
mill-utenti kollha, u li jinkoraġġixxu l-produzzjoni b’attenzjoni u sostenibbli ta’ fjuwils 
alternattivi mill-bijomassa bħala prijorità assoluta, filwaqt li jitqiesu l-konsegwenzi fir-
rigward tal-produzzjoni ta’ l-ikel u d-diforestazzjoni;

7. Jappoġġja r-riċerka meħtieġa li se ssir għal dan il-għan fis-Seba’ Programm ta’ Qafas, u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tfittex sħubiji pubbliċi-privati fir-Riċerka u l-Iżvilupp 

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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sabiex tiġi żviluppata t-teknoloġija meħtieġa għal trasport sostenibbli u b'inqas ħsara 
għall-ambjent.


