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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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. Jappoġġja l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tappoġġja lill-portijiet Ewropej fl-isforzi 
tagħhom li jiġu mmodernizzati, filwaqt li jirrispettaw l-ambjent, billi jitħeġġu permezz ta' 
linji gwida iżjed milli jipprovaw jintroduċu regoli armonizzati li jkun diffiċli jiġu 
implimentati jekk jitqiesu l-prattiki li jkunu eteroġeni sew tal-portijiet Ewropej; f'dan ir-
rigward, jenfasizza li l-iżvilupp armonjuż tal-portijiet huwa element ewlieni tal-politika 
marittima integrata ta' l-Unjoni;

2. Jisħaq fuq il-bżonn għall-Kummissjoni li tappoġġja l-partijiet interessati u l-ibliet għal 
djalogu strutturat sabiex titjieb l-immaġini tal-portijiet u jwassal għall-integrazzjoni aħjar 
tagħhom fil-belt u fil-ħajja urbana; fil-fatt dan isir biex tiġi assigurata s-sostenibilità ta' l-
attivitajiet tal-portijiet; 

3. Ifakkar li l-portijiet prinċipali ta' l-Unjoni huma ġeneralment mgħammra sew u effikaċi; 
iqis madankollu li t-tibdiliet teknoloġiċi meħtieġa biex jippermettu lill-portijiet 
intermedjarji jilqgħu l-isfidi ta' volum miżjud ta' traffiku jista' jkollhom konsegwenzi 
finanzjarji kbar għar-reġjuni kkonċernati; iħeġġeġ, għalhekk, lil dawn ir-reġjuni biex 
jagħmlu użu mill-possibilitajiet ta' l-ERDF u tal-Fond ta' Koeżjoni sabiex jiġu ffinanzjati 
l-akkwisti tal-faċilitajiet teknoloġiċi avvanzati, biex jinħoloq impjieg fil-qasam innovattiv 
u biex jitranġaw iż-żoni urbani billi l-attivitajiet tal-portijiet jitmexxew 'il barra mill-ibliet;

4. Jistieden lill-awtoritajiet kollettivi kkonċernati biex jimplimentaw politika tat-trasporti 
multimodali li tippermetti l-konnessjoni effettiva tal-portijiet ma' żoni iżjed 'il ġewwa, 
b'mod partikolari bl-għajnuna ta' l-użu tal-ferroviji u ta' l-ilmijiet interni navigabbli; 
jinnota li ż-żieda sinifikanti fit-traffiku tal-kontejners mistennija sa l-2010 se tiġġenera 
żieda parallela fl-użu tal-portijiet intermedjarji iżjed viċini ta' l-utilizzatur finali, li 
għalhekk, dan l-użu, se jnaqqas it-traffiku fit-toroq, li huwa sors ta' kunflitt ma' l-
awtoritajiet lokali;

5. Jenfasizza l-bżonn li l-awtoritajiet tal-portijiet u dawk lokali jieħdu sehem fit-tfassil ta' 
pjanijiet għall-immaniġġjar tal-baċiri ta' l-ixmajjar kif ukoll tal-portijiet marittimi fir-
rigward tal-kwalità ta' l-ilma; jiġbed l-attenzjoni fuq il-bżonn għall-awtoritajiet reġjonali 
biex jiżguraw li l-vapuri u trasport ta' l-art ieħor inaqqsu l-emmissjonijiet tagħhom tas-
CO2 fl-arja.
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