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L-ostakli fuq ix-xmajjar u l-kanali jxekklu ċ -ċaqliq tat-traffiku tal-merkanzija 
mit-toroq għal passaġġi fuq l-ilma interni  

Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) sab li sforzi ffinanzjati mill-UE għaċ -ċaqliq tat-
traffiku tal-merkanzija fl-Ewropa mit-toroq għal trasport minn passaġġi fuq l-ilma interni għamlu progress bil-mod 
f'dawn l-aħħar 15-il sena. L-awdituri tal-UE jgħidu li proġetti kkofinanzjati mill-UE bħala parti minn strateġija biex 
jiżdied l-użu minn passaġġi fuq l-ilma interni ma ġewx implimentati b'mod effettiv. It-trasport minn passaġġi fuq l-
ilma interni bħala alternattiva għat-trasport bit-triq ma żdiedx, u n-navigabbiltà ma tjibitx. 

"Bastiment tal-merkanzija wieħed fuq xmara jista' jissostitwixxi mijiet ta’ trakkijiet fit-toroq u għalhekk inaqqas il-konġestjoni, it-
tniġġis u l-aċċidenti fl-UE kollha kemm hi. Iċ-ċaqliq tat-traffiku tal-merkanzija mit-toroq għan-netwerk tax-xmajjar u l-kanali jista' 
jkun ta' benefiċċju għaċ -ċittadini kollha tal-UE. Madankollu, aktar minn deċennju wara li l -UE ddikjarat dan bħala prijorità, l -
iżvilupp ta' din il-modalità tat-trasport għadu lura meta mqabbel ma' dak tat -trasport bit-triq u bil-ferrovija," qalet Iliana 
Ivanova, il-Membru tal-QEA responsabbli għar -rapport. "Ewropa kkollegata bi strateġija għat -trasport sostenibbli teħtieġ sforz 
akbar mill-UE biex ittejjeb il-passaġġi fuq l-ilma tagħha u toħloq sehem aktar bilanċjat ta' għażliet fost it -trasport bit-triq, bil-
ferrovija u fuq l-ilma." 

L-impatt baxx tal-finanzjament mill-UE fuq it-trasport fuq ix-xmajjar u l-kanali fl-Ewropa jirriżulta min-nuqqas ta' eliminazzjoni ta' 
ostakli– rekwiżit ewlieni tal-istrateġiji tal-UE għall -iżvilupp ta' trasport minn passaġġi fuq l-ilma interni. Dawn l-ostakli jinkludu 
pontijiet li mhumiex għoljin biżżejjed, xtiebi ineffiċjenti u meded tal-ilma li mhumiex wisgħin biżżejjed għal volumi tat-traffiku. 

L-Istati Membri ftit li xejn taw attenzjoni għall -passaġġi fuq l-ilma interni, minkejja li lura fl-2001, il-Kummissjoni kienet 
għamlithom prijorità sabiex iċċaqlaq it-traffiku 'l bogħod mit-toroq għal modalitajiet tat-trasport li jiffavorixxu aktar l-ambjent. L-
ispiża tal-eliminazzjoni tal-ostakli kollha fi ħdan in -Netwerk Trans-Ewropew taqbeż b'ħafna l -finanzjament disponibbli mill-baġit 
tal-UE. Biex tiġi indirizzata din il -lakuna, jinħtieġ finanzjament addizzjonali minn sorsi nazzjonali u/jew privati. L -awdituri sabu 
wkoll li ma kien hemm ebda strateġija kumplessiva koerenti bejn l -Istati Membri kkollegati permezz ta' kurituri prinċipali fuq l -
ilma u li l-istrateġiji tal-UE ma tawx biżżejjed attenzjoni għall -manutenzjoni tax-xmajjar u għal kunsiderazzjonijiet politiċi u 
ambjentali. 

Biex tittejjeb l-effettività tal-finanzjament mill-UE fir-rigward tat-trasport minn passaġġi fuq l -ilma interni, l-awdituri 
jirrakkomandaw li: 

• l-Istati Membri jipprijoritizzaw proġetti ta' passaġġi fuq l-ilma interni li għandhom l-akbar u l-aktar benefiċċji immedjati; 
• il-Kummissjoni tiffoka l-finanzjament tagħha fuq proġetti li għandhom pjanijiet avvanzati għall-eliminazzjoni ta’ ostakli. 

Biex ittejjeb il-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha: 
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• tanalizza bir-reqqa s-suq u l-benefiċċji potenzjali tan-navigazzjoni interna fuq segmenti differenti ta' xmajjar, u u 
tikkoordina madwar l-Istati Membri l-implimentazzjoni tan-netwerk TEN-T ewlieni;  

• taqbel mal-Istati Membri dwar objettivi speċifiċi u li jistgħu jintlaħqu għall-eliminazzjoni ta’ ostakli; 
• issaħħaħ il-bażi legali sabiex twessa' r-rekwiżiti ta' rappurtar fir-rigward tal-istatus ta' navigazzjoni tal-passaġġi fuq l-ilma 

u teħtieġ li l -Istati Membri jelaboraw pjanijiet nazzjonali ta' manutenzjoni tal-passaġġi fuq l-ilma interni b'mod 
koordinat. 

Noti lill-edituri 

Nofs il-popolazzjoni tal-Ewropa tgħix qrib il -kosta jew qrib passaġġi fuq l -ilma interni u l-biċċa l-kbira miċ -ċentri 
industrijali Ewropej jistgħu jintlaħqu permezz ta' navigazzjoni interna. Flimkien mat-trasport bit-triq u bil-ferrovija, it-
trasport minn passaġġi fuq l -ilma interni huwa wieħed mit -tliet modalitajiet prinċipali tat -trasport fuq l-art. Il-
merkanzija tiġi trasportata bil-vapuri permezz ta’ kanali, xmajjar u lagi, bejn portijiet interni u mollijiet. Bastimenti 
tan-navigazzjoni interna għandhom kapaċità tat -tagħbija li hija ekwivalenti għal mijiet ta’ trakkijiet. Dawn jistgħu 
jwasslu għal benefiċċji potenzjali f'termini ta' ffrankar tal-ispejjeż, ta' tnaqqis fit-tniġġis u ta' żieda fis-sikurezza tat-
trasport. 

Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 1/2015) intitolat "Trasport minn Passaġġi fuq l -Ilma Interni fl-Ewropa:  L-ebda titjib 
sinifikanti fis-sehem modali u fil-kundizzjonijiet ta’ navigabbiltà mill-2001 'il hawn" jeżamina jekk l-istrateġiji għat-
trasport tal-merkanzija minn passaġġi  fuq l-ilma interni ġewx implimentati b’mod effettiv mill -Kummissjoni u mill-
Istati Membri. L-awdituri vvalutaw jekk il-proġetti kkofinanzjati mill-baġit tal-UE kkontribwixxewx b'mod effettiv biex 
jiżdied is-sehem modali tat-trasport tal-merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni u biex jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ 
navigabbiltà, u jekk l-istrateġiji tal-UE għat -trasport minn passaġġi fuq l -ilma interni kinux koerenti u bbażati fuq 
analiżijiet rilevanti u komprensivi. 

L-awditu kien jinkludi eżaminar tad-dokumenti ta' politika u ta' strateġija mill -2001 ’il quddiem u inkluda 
verifikazzjoni fuq il-post tal-kisbiet ta’ 12-il proġett, li ġew ikkofinanzjati mill-Fondi Strutturali u mill-baġit tan-
Netwerk Trans-Ewropew għat-trasport fil-Belġju, fir-Repubblika Ċeka, fil-Ġermanja u fl-Ungerija, li jammontaw għal 
kważi 90 % tan-nefqa għall -infrastruttura tal-passaġġi fuq l-ilma interni li x'aktarx li kienet se tiġi kkompletata sal -
2013. 

Il-proġetti tal-UE tat-trasport minn passaġġi fuq l -ilma interni rċevew finanzja ment ta' EUR 1 278 miljun fil-
perjodu 2007-2013 taħt l-istrument tan-Netwerk Trans-Ewropew (TEN-T), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u 
l-Fond ta' Koeżjoni. 

Ir-rapporti speċjali tal -QEA huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw is-sejbiet ta’ awditi magħżula ta’ 
oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. 


