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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. jemmen li l-kunċett ta' servizz ta' infrastruttura introdott mill-Green Paper dwar it-TEN-
T hu ta' importanza strateġika biex jiżdiedu l-kompetittività u l-impjiegi fl-UE bi qbil mal-
Aġenda ta' Liżbona u l-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi; jistieden lill-Kummissjoni 
biex tikkonċentra fuq il-promozzjoni ta' servizzi ta' kwalità għolja u ta' użu aktar effiċjenti 
tal-infrastruttura eżistenti;

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;

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

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;

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; 

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;

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;

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.
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