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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-
pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2020
(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2019)0252 – C9-0008/2019),

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-
11 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-
2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20202, 
u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 
f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba3, u b'mod partikolari l-punt 11 tiegħu,

– wara li kkunsidra t-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fit-
18 ta' Novembru 2019 (14283/2019 – C9-0186/2019),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0036/2019),

A. billi, skont l-Artikolu 4a(4) tar-Regolament (KE) Nru 2012/2002, qed jitqiegħed għad-
dispożizzjoni ammont ta' EUR 50 000 000 għal pagamenti bil-quddiem permezz ta' 
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni,

1. Japprova d-deċiżjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-
President tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-
anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

1 ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3.
2 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
3 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
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ANNESS: DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi 
għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2020

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta' Novembru 2002 
li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea1, u b'mod partikolari l-Artikolu 4a(4) 
tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji 
baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba2, u b'mod partikolari l-punt 11 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1) Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem "il-Fond") għandu 
l-iskop li jippermetti lill-Unjoni tirrispondi b'mod rapidu, effiċjenti u flessibbli għal 
sitwazzjonijiet ta' emerġenza sabiex tintwera solidarjetà mal-popolazzjonijiet ta' 
reġjuni milquta minn diżastri naturali.

(2) Il-Fond ma jridx jaqbeż ammont annwali massimu ta' EUR 500 000 000 (prezzijiet tal-
2011), kif previst fl-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 
Nru 1311/20133.

(3) L-Artikolu 4a(4) tar-Regolament (KE) Nru 2012/2002 jipprevedi li, meta jkun 
meħtieġ sabiex tkun żgurata d-disponibbiltà ta' riżorsi baġitarji fil-mument opportun, 
il-Fond jista' jiġi mobilizzat għal ammont massimu ta' EUR 50 000 000 għall-
pagament tal-avvanzi u li l-approprjazzjonijiet korrispondenti jiddaħħlu fil-baġit 
ġenerali tal-Unjoni.

(4) Sabiex tkun żgurata d-disponibbiltà ta' riżorsi baġitarji suffiċjenti fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni għall-2020 fil-mument opportun, jenħtieġ li l-Fond jiġi mobilizzat f'ammont ta' 
EUR 50 000 000 għall-pagament tal-avvanzi.

1 ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3.
2 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
3 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).
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(5) Sabiex iż-żmien li jittieħed għall-mobilizzazzjoni tal-Fond jitnaqqas kemm jista' jkun, 
jenħtieġ li din id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ mill-bidu tas-sena finanzjarja 2020,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI: 

Artikolu 1
Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, il-Fond ta' Solidarjetà 
tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi mobilizzat sabiex jipprovdi l-ammont ta' EUR 50 000 000 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament għall-ħlas ta' avvanzi.

Artikolu 2
Din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din id-deċiżjoni tapplika mill-1 ta' Jannar 2020.

Magħmula fi …,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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NOTA SPJEGATTIVA 

Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE) twaqqaf biex jippermetti lill-Unjoni 
tirrispondi għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza kkaġunati minn diżastri naturali maġġuri u 
tesprimi s-solidarjetà Ewropea ma' reġjuni milqutin minn diżastri fl-Ewropa. Il-Fond jista' joffri 
għajnuna finanzjarja lil Stati Membri u pajjiżi involuti f'negozjati ta' adeżjoni fl-eventwalità ta' 
"diżastru naturali maġġuri", jiġifieri fejn id-dannu dirett totali kkaġunat mid-diżastru jaqbeż it-
EUR 3 biljun fi prezzijiet tal-2011 jew 0,6 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross (ING) tal-pajjiż, 
skont liema minnhom ikun l-inqas. Jista' jiġi mobilizzat ukoll fl-eventwalità ta' diżastru 
reġjonali. Il-kundizzjonijiet għall-mobilizzazzjoni tal-FSUE huma definiti fl-att bażiku 
rilevanti (ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002), emendat fl-2014 (ir-Regolament 
(UE) Nru 661/2014). 

Ir-Regolament dwar il-QFP għas-snin 2014-20204 (Art. 10) jippermetti l-mobilizzazzjoni tal-
Fond sal-limitu massimu annwali ta' EUR 500 miljun (prezzijiet tal-2011), minbarra l-
intestaturi rilevanti tal-qafas finanzjarju.

Din il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mhix marbuta ma' diżastru 
speċifiku. Minflok, hija mmirata biex fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2020 jiddaħħal l-
ammont ta' EUR 50 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament biex il-pagamenti 
bil-quddiem isiru b'mod puntwali u effiċjenti f'każ li jseħħ diżastru s-sena d-dieħla.

Din il-possibbiltà, li għandha l-appoġġ sħiħ tal-Parlament Ewropew, ilha teżisti mir-riforma tal-
2014 u hija prevista fl-Artikolu 4a tar-Regolament Emendatorju5. L-intenzjoni tal-leġiżlatur 
kienet li jitħaffef, tal-inqas parzjalment, il-proċess tal-iżborż tal-għajnuna lill-pajjiżi affettwati 
permezz ta' pagament bil-quddiem, waqt li jkun għaddej il-proċess biex tittieħed deċiżjoni dwar 
il-mobilizzazzjoni ta' appoġġ sħiħ. Dan jiżgura d-disponibbiltà tar-riżorsi baġitarji fil-mument 
opportun u jtejjeb l-effikaċja tal-Fond. 

Wieħed għandu jinnota li pagament bil-quddiem jista' jingħata fuq talba ta' Stat Membru u wara 
valutazzjoni preliminari tal-applikazzjoni rispettiva tal-FSUE min-naħa tal-Kummissjoni. L-
ammont tal-pagament bil-quddiem m'għandux jaqbeż l-10 % tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
antiċipata u lanqas m'għandu jaqbeż it-EUR 30 miljun. Il-pagament bil-quddiem isir mingħajr 
preġudizzju għad-deċiżjoni finali dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond. Il-Kummissjoni Ewropea 
tirkupra mingħand l-Istat Membru kwalunkwe pagament mhux dovut. 

Mir-riforma tal-2014 'l hawn, l-iżborż tal-għajnuna sar aktar mgħaġġel , u, bħala medja, iż-
żmien meħtieġ għall-proċess deċiżjonali kollu naqas bi 12 %. Madankollu, bħala medja, il-
mobilizzazzjoni tal-FSUE u l-ħlas ta' appoġġ sħiħ min-naħa tal-UE xorta għadhom jieħdu sena. 
Evalwazzjoni fil-fond6 ikkonkludiet li l-marġni biex jiġi ffrankat aktar ħin fl-ambitu tal-qafas 
regolatorju eżistenti huwa limitat ħafna. Għaldaqstant, il-possibbiltà ta' ħlas parzjali bil-
quddiem tibqa' iktar u iktar rilevanti. 

4 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
5 ĠU L 189, 27.06.2014, p. 143.
6 Evalwazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea 2002-2017, SWD (2019) 86 final, 
15.5.2019.
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Id-data tal-implimentazzjoni tindika li, mit-32 applikazzjoni fil-kamp ta' applikazzjoni tar-
Regolament emendat, s'issa 15-il applikazzjoni kienu jinkludu talbiet għal pagamenti bil-
quddiem, li minnhom ġew approvati 11, l-aktar għal ammonti pjuttost żgħar. L-ammont totali 
ta' pagamenti bil-quddiem matul dan il-perjodu jammonta għal kważi EUR 40 miljun, jiġifieri 
parti żgħira mir-riżorsi teoretikament disponibbli. Skont l-evalwaturi, iż-żmien medju għal 
pagament bil-quddiem kien ta' madwar xahar wara s-sottomissjoni tal-fajl komplut tal-
applikazzjoni. 

Fid-dawl ta' dawn il-konklużjonijiet, ir-rapporteur qed titlob lill-Kummissjoni tivvaluta jekk is-
sistema użata bħalissa għall-pagamenti bil-quddiem hijiex adegwata u x'inhuma l-ostakli eżatti 
li jiskoraġġixxu lill-Istati Membri milli japplikaw. Barra minn hekk, qed titlob lill-Kummissjoni 
tirrifletti dwar modi li bihom jista' jiżdied l-użu tal-possibbiltà ta' pagament bil-quddiem min-
naħa tal-Istati Membri affettwati. Dan jista' jkun marbut mal-proposta għal Regolament 
Emendatorju7 li bħalissa qed tiġi riveduta mill-Parlament, u li fiha l-Kummissjoni qed 
tipproponi li tgħolli l-livell tal-pagamenti bil-quddiem għal 25 % tal-kontribuzzjoni mistennija 
mill-FSUE– sa massimu ta' EUR 100 miljun – u li żżid il-livell totali ta' approprjazzjonijiet għal 
pagamenti bil-quddiem mill-FSUE fil-baġit annwali minn EUR 50 miljun għal 
EUR 100 miljun.

Ir-Rapporteur tixtieq tfakkar li l-FSUE, li sa mill-bidu tiegħu ppermetta lill-UE toffri assistenza 
b'reazzjoni għal firxa wiesgħa ta' fenomeni naturali kbar fi kważi kull Stat Membru tal-Unjoni 
u lil hinn minnha, jibqa' wieħed mill-aktar simboli b'saħħithom ta' solidarjetà tal-UE fi żminijiet 
ta' bżonn. Illum li t-tibdil fil-klima qed isir impenn dejjem akbar f'termini ta' għadd, skala u 
severità tad-diżastri naturali li qed jaffettwaw lill-Istati Membri u l-popolazzjoni tal-UE, huwa 
saħansitra aktar importanti li jiġu ottimizzati l-livell ta' tħejjija u l-effikaċja ta' dan il-
mekkaniżmu siewi ta' appoġġ tal-UE. Ir-rapporteur temmen bis-sħiħ li l-kapaċità ta' reazzjoni 
fil-pront, inkluż permezz ta' sistema aktar effikaċi ta' pagamenti bil-quddiem, se tgħin lill-
Unjoni turi s-solidarjetà tagħha mal-Istati Membri u r-reġjuni affettwati.

Għaldaqstant, ir-rapporteur tirrakkomanda li fil-Baġit tal-2020 jiddaħħlu l-ammonti proposti 
għall-pagament bil-quddiem.

7 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2012/2002 sabiex tingħata assistenza finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri 
l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni mingħajr ftehim, 
4.9.2019, COM(2019) 399 final, 2019/0183 (COD).
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