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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza li strateġija Ewropea sostenibbli għall-mobilità fil-bliet hija indispensabbli 
sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tirrispetta l-objettiv tagħha ta' tnaqqis b'20% tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra sal-2020; jiddispjaċih dwar l-eżitazzjoni tal-
Kummissjoni biex tippubblika l-Pjan ta' Azzjoni tagħha previst inizjalment għal tmiem l-
2008;

2. Ifakkar li t-trasport fil-bliet huwa soġġett għall-prinċipju tas-sussidjarjetà, madankollu 
jenfasizza li l-awtoritajiet lokali ma jistgħux jiffaċċjaw dawn l-isfidi mingħajr ma jkun 
hemm koperazzjoni u koordinazzjoni Ewropea, u għalhekk il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi studji, qafas ġuridiku, tiffinanzja r-riċerka, u tippromwovi u xxerred il-prattika 
tajba; jitlob lill-Kummissjoni biex tippubblika ġabra tad-dispożizzjonijiet 
regolamentattivi Ewropej reletati;

3. Jitlob li l-prinċipju tal-approċċ integrat ikun promoss fil-kuntest ta' governanza ta' sħubija 
li tgħaqqad il-protagonisti tal-bliet u ta' madwar il-bliet, dawk nazzjonali u Ewropej, u li 
tqis il-kwistjonijiet marbuta mat-trasport; integrazzjoni soċjali, storbju, kompetittività, 
ambjent, eċċ; itenni t-tama tiegħu li l-implimentazzjoni ta' approċċ integrat tkun 
obbligatorja fil-programmazzjoni u fl-għażla tal-proġetti għall-Fondi Strutturali;

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa għodda li tiffaċilita t-twettiq u l-kejl ta' politika 
sostenibbli integrata tat-trasport fil-bliet:

 għajnuna lill-Istati Membri u lill-bliet sabiex itejbu s-sostenibilità tal-pjanijiet 
territorjali u l-ippjanar tat-trasport fil-bliet u madwar il-bliet, partikolarment permezz 
tal-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' ċaqliq fil-bliet; jistieden f'dan ir-rigward lill-
protagonisti ekonomiċi sabiex jipparteċipaw bis-sħiħ f'din l-istrateġija, permezz tal-
Pjanijiet ta' ċaqliq mibdija;

 iffaċilitar tal-implimentazzjoni tal-approċċ integrat u tal-governanza ta' sħubija 
permezz ta' tfassil ta' gwida għall-protagonisti fl-art u studji li jixħtu dawl fuq approċċ 
mhux integrat;

 definizzjoni tal-indikaturi rilevanti u armonizzati u ħolqien ta' skeda tat-trasport fil-
bliet li tippermetti li ssir evalwazzjoni komparattiva bejn il-bliet.
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