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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

 Ir-rapporteur jilqa' l-proposta li jiġi emendat il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 

Ċivili (UCPM) attwali bl-għan li jiġi żgurat li l-Unjoni tkun tista' tipprovdi appoġġ aħjar f'każ 

ta' kriżi u ta' emerġenza liċ-ċittadini tagħha fl-Ewropa u barra minnha, inkluż permezz ta' 

sforzi msaħħa ta' prevenzjoni tad-diżastri. Huwa jfakkar li l-UCPM huwa wieħed mill-aktar 

espressjonijiet tanġibbli tal-valur ċentrali tal-UE tas-solidarjetà.  

Ir-rapporteur jissottolinja li l-investiment fil-prevenzjoni u fit-tħejjija għal diżastri huwa l-

aqwa forma ta' protezzjoni, mhux biss għaliex għandu l-akbar potenzjal biex isalva l-ħajjiet 

tan-nies u jipprevjeni t-tbatija tal-bniedem, iżda anki għaliex jista' jevita li jiġġarrbu spejjeż ta' 

rimedju kbar ladarba jseħħ diżastru. Skont il-kalkoli tal-Kummissjoni stess, b'kull euro li 

jintefaq fit-tħejjija għal diżastri jiġu ffrankati sa EUR 7 fl-isforzi ta' għajnuna. 

Ir-rapporteur jinsab konvint li missha ilha li saret riforma tas-sistema attwali. L-insuffiċjenza 

tas-sistema volontarja attwali ġiet esposta b'dispjaċir kbir fir-rispons tal-Unjoni għal għadd ta' 

diżastri riċenti, b'mod partikolari permezz tan-nuqqas ta' assi disponibbli matul l-istaġuni tan-

nirien fil-foresti tal-2016 u tal-2017, fejn setgħu jintlaqgħu biss 10 talbiet għal assistenza f'każ 

ta' nirien f'foresti minn 17, u spiss dawn ġew milqugħa wara dewmien sinifikanti, li rriżulta 

f'telf ta' aktar minn 100 ħajja. Barra minn hekk, diversi rapporti semmew in-nuqqasijiet 

eżistenti f'termini tad-disponibbiltà ta' ċerti kapaċitajiet ta' rispons kritiku, b'mod partikolari 

fir-rigward ta' ajruplani tat-tifi tan-nar tal-foresti, kenn, u possibbilment tipi oħra ta' riżorsi.  

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-istruttura proposta b'żewġ pilastri komplementarji, li, minn 

naħa, tikkonsisti minn Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili tal-kapaċitajiet ta' rispons 

impenjati minn qabel mill-Istati Membri u, min-naħa l-oħra, l-hekk imsejħa "rescEU", riżerva 

ddedikata tal-kapaċitajiet ta' rispons bi kmand u kontroll fil-livell tal-Unjoni, li għandha sservi 

bħala kapaċità li għandha tintuża bħala l-aħħar soluzzjoni, hija l-aktar mod xieraq u effettiv ta' 

kif jingħelbu l-limitazzjonijiet tal-qafas attwali. Billi jiġbor ir-riżorsi bl-aħjar mod u jiġġenera 

ekonomiji ta' skala, l-UCPM imsaħħaħ se jwassal għal iffrankar sinifikanti għall-Istati 

Membri. 

Ir-rapporteur ifakkar li l-ispiża totali tal-proposta tal-Kummissjoni hija stmata għal 

EUR 280 miljun għall-perjodu bejn l-2018-2020, li minnhom EUR 256,9 miljun fl-

Intestatura 3 "Sigurtà u ċittadinanza", EUR 6,3 miljun fl-Intestatura 4 "Ewropa Globali" u 

EUR 16,9 miljun fl-Intestatura 5 "Nefqa amministrattiva". Min-nefqa operazzjonali proposta, 

54 % se jiġu allokati għal attivitajiet ta' tħejjija, inkluż l-akkwist u l-lokazzjoni ta' assi ta' 

rescUE, 37 % għal attivitajiet ta' rispons, u 9 % għal attivitajiet ta' prevenzjoni. Il-proposta 

timplika wkoll ir-reklutaġġ ta' 100 membru tal-persunal addizzjonali fuq perjodu ta' tliet snin. 

Ir-rapporteur jikkunsidra dawn il-proposti bħala proporzjonati għall-iskala u l-iskop tar-

reviżjoni.  

Ir-rapporteur jilqa' l-użu propost tal-Istrument ta' Flessibbiltà sabiex ikopri l-biċċa l-kbira 

(88 %) tar-riżorsi addizzjonali meħtieġa. Madankollu, hu jirrifjuta bil-qawwa r-riallokazzjoni 
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proposta tal-finanzjament mill-programmi eżistenti fl-Intestaturi 3 u 4 għas-somma ta' 

EUR 31,3 miljuni. Kif ġie ssottolinjat mill-Kumitat għall-Baġits f'ħafna okkażjonijiet, 

proposti sinifikanti ta' politika ġodda għandhom jiġu akkumpanjati b'riżorsi ġodda. Barra 

minn hekk, ħafna mill-programmi affettwati, bħall-programmi tad-Drittjiet, l-ugwaljanza u ċ-

ċittadinanza u l-Ġustizzja għandhom rati ta' implimentazzjoni eċċellenti u għal diversi snin 

ma ġewx iffinanzjati biżżejjed. Għaldaqstant, ir-rapporteur jipproponi li jiġi ffinanzjat l-

ammont sħiħ tar-riżorsi addizzjonali meħtieġa skont l-Intestaturi 3 u 4 permezz tal-Istrument 

ta' Flessibbiltà, kif deskritt f'Anness I ġdid. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 2a. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm lura 

milli tuża riallokazzjonijiet sabiex 

tiffinanzja prijoritajiet ta' politika ġodda li 

jiżdiedu matul il-qafas finanzjarju 

pluriennali li jinsab għaddej, peress li dan 

żgur li se jkollu impatt negattiv fuq l-

implimentazzjoni ta' attivitajiet ewlenin 

oħra tal-Unjoni; 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposti ta' politika ġodda għandhom jiġu akkumpanjati b'riżorsi ġodda. Ir-rapporteur 

jirrifjuta bil-qawwa l-użu ta' kwalunkwe riallokazzjoni għad-detriment ta' programmi ta' 

suċċess li b'mod kroniku ma ġewx iffinanzjati biżżejjed, bħall-programmi tad-Drittijiet, l-

ugwaljanza u ċ-ċittadinanza u l-Ġustizzja. 

 

Emenda  2 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva  

Paragrafu 2b (ġdid) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 2b. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 

biżżejjed finanzjament għall-Mekkaniżmu 

tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili taħt il-

qafas finanzjarju pluriennali li jmiss li 

jibda fl-2021, li jibni fuq din ir-riforma; 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tibni fuq ir-reviżjoni attwali tal-UCPM, li ssaħħaħ kemm il-politika kif ukoll il-

finanzjament, se jkun importanti li l-Kummissjoni, meta tressaq il-proposti ġodda tagħha 

għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, tipproponi pakkett finanzjarju ambizzjuż għall-

UCPM wara l-2020. 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-Unjoni jeħtieġ li tkun tista' tappoġġa 

lill-Istati Membri meta l-kapaċitajiet 

disponibbli ma jkunux biżżejjed biex dawn 

jippermettu rispons effettiv għal diżastri, 

billi tikkontribwixxi għall-finanzjament ta' 

arranġamenti ta' lokazzjoni jew kiri sabiex 

jiġi żgurat aċċess rapidu għal tali 

kapaċitajiet jew billi tiffinanzja l-

akkwiżizzjoni tagħhom. Dan iżid 

sostanzjalment l-effettività tal-

Mekkaniżmu tal-Unjoni, billi jiżgura d-

disponibbiltà tal-kapaċitajiet f'każijiet fejn 

ir-rispons effettiv għad-diżastri ma kienx se 

jiġi żgurat, b'mod partikolari għal diżastri 

b'impatti wiesa' li jaffettwaw għadd 

sinifikanti ta' Stati Membri. L-akkwist ta' 

kapaċitajiet tal-Unjoni jeħtieġ li jippermetti 

ekonomiji ta' skala u koordinazzjoni aħjar 

fir-rispons għal diżastri. 

(7) L-Unjoni jenħtieġ li tkun tista' 

tappoġġa lill-Istati Membri meta l-

kapaċitajiet disponibbli ma jkunux 

biżżejjed biex dawn jippermettu rispons 

effettiv għal diżastri, billi tikkontribwixxi 

għall-finanzjament ta' arranġamenti ta' 

lokazzjoni jew kiri sabiex jiġi żgurat aċċess 

rapidu għal tali kapaċitajiet jew billi 

tiffinanzja l-akkwist tagħhom. Dan iżid 

sostanzjalment l-effettività u l-

immobilizzar tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni, 

billi jiżgura d-disponibbiltà rapida tal-

kapaċitajiet f'każijiet fejn ir-rispons effettiv 

għad-diżastri ma kienx se jiġi żgurat, 

b'mod partikolari għal diżastri b'impatti 

wiesa' li jaffettwaw għadd sinifikanti ta' 

Stati Membri. L-akkwist ta' kapaċitajiet tal-

Unjoni jenħtieġ li jippermetti ekonomiji ta' 

skala u koordinazzjoni aħjar fir-rispons 

għal diżastri. Jenħtieġ li jiġi żgurat l-użu 

ottimali u trasparenti tar-riżorsi 

finanzjarji. 
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Ġustifikazzjoni 

Meta jkunu qegħdin jiġu mmobilizzati l-kapaċitajiet permezz tal-UCPM, il-ħeffa għandha 

importanza kruċjali, kif jidher fil-konsegwenzi traġiċi tal-użu tardiv tal-ajruplani tat-tifi tan-

nar fl-aktar staġuni tan-nirien tal-foresti riċenti fin-Nofsinhar tal-Ewropa. Il-kofinanzjament 

tal-UE jenħtieġ li jingħata dejjem taħt il-kundizzjonijiet ta' trasparenza u obbligu ta' 

rendikont sħaħ. 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 10 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Sabiex jinkiseb il-funzjonament tal-

kapaċità rescEU, jeħtieġ li jkunu 

disponibbli approprjazzjonijiet finanzjarji 

addizzjonali għall-finanzjament ta' 

azzjonijiet taħt il-Mekkaniżmu tal-Unjoni. 

(10) Sabiex jinkiseb il-funzjonament tal-

kapaċità rescEU, jenħtieġ li jkunu 

disponibbli approprjazzjonijiet finanzjarji 

addizzjonali għall-finanzjament ta' 

azzjonijiet taħt il-Mekkaniżmu tal-Unjoni, 

iżda mhux għad-detriment tal-pakketti 

finanzjarji allokati għall-politiki ewlenin 

l-oħra tal-Unjoni, bħal dawk li 

jippromwovu d-drittijiet, l-ugwaljanza u ċ-

ċittadinanza, il-ġustizzja jew l-iżvilupp tal-

bniedem madwar id-dinja. 

Ġustifikazzjoni 

Meta jkunu qegħdin jiġu mmobilizzati l-kapaċitajiet permezz tal-UCPM, il-ħeffa għandha 

importanza kruċjali, kif jidher fil-konsegwenzi traġiċi tal-użu tardiv tal-ajruplani tat-tifi tan-

nar fl-aktar staġuni tan-nirien tal-foresti riċenti fin-Nofsinhar tal-Ewropa. Il-kofinanzjament 

tal-UE għandu jingħata dejjem taħt il-kundizzjonijiet ta' trasparenza u obbligu ta' rendikont 

sħaħ. 

 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 10a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Jenħtieġ li jiġu ggarantiti 

finanzjament u allokazzjonijiet baġitarji 
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separati għall-Mekkaniżmu tal-Unjoni 

għall-Protezzjoni Ċivili rivedut. Meta 

titqies il-ħtieġa li jiġi evitat kwalunkwe 

impatt negattiv fuq il-finanzjament tal-

programmi pluriennali eżistenti, iż-żieda 

fil-finanzjament għar-reviżjoni mmirata 

tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-

Protezzjoni Ċivili fis-snin 2018, 2019 u 

2020 jenħtieġ li tittieħed b'mod esklussiv 

mill-mezzi kollha disponibbli skont ir-

Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1311/20131a, b'rikors partikolari 

għall-Istrument ta' Flessibbiltà. 

 ___________________ 

 1a 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). 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposti ta' politika ġodda għandhom jiġu akkumpanjati b'riżorsi ġodda. Ir-rapporteur 

jirrifjuta bil-qawwa l-użu ta' kwalunkwe riallokazzjoni għad-detriment ta' programmi ta' 

suċċess li b'mod kroniku ma ġewx iffinanzjati biżżejjed, bħall-programmi tad-Drittijiet, l-

ugwaljanza u ċ-ċittadinanza u l-Ġustizzja. Minflok, kwalunkwe finanzjament addizzjonali li 

jkun neċessarju għandu jiġi mmobilizzat permezz tad-dispożizzjonijiet dwar il-flessibbiltà tar-

Regolament QFP. 

 

Emenda  6 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 12a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-

operazzjonijiet u l-progress li jkun sar 

skont l-Artikoli 11 u 12 kull sentejn." 

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-

operazzjonijiet u l-progress li jkun sar 

skont l-Artikoli 11 u 12 kull sena." 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu żgurati skrutinju u sorveljanza parlamentari sħaħ tal-proċess u sabiex jiġu 
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identifikati l-bidliet possibbli b'impatt baġitarju malajr kemm jista' jkun, huwa ssuġġerit li l-

Parlament u l-Kunsill jirċievu informazzjoni aġġornata dwar il-progress tar-rinfurzar tal-

UCPM fuq bażi annwali, inkluża informazzjoni obbligatorja dwar l-iżviluppi baġitarji u tal-

ispejjeż. 

 

Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 12a – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Din l-informazzjoni għandha tinkludi 

ħarsa ġenerali tal-iżviluppi baġitarji u tal-

ispejjeż flimkien ma' valutazzjoni teknika 

u finanzjarja ddettaljata, informazzjoni 

preċiża dwar iż-żidiet fl-ispejjeż u bidliet 

fit-tipi ta' kapaċitajiet ta' rispons meħtieġa 

u r-rekwiżiti ta' kwalità ta' dawk il-

kapaċitajiet, jekk ikun hemm, kif ukoll ir-

raġunijiet għal dawn iż-żidiet jew bidliet." 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu żgurati skrutinju u sorveljanza parlamentari sħaħ tal-proċess u sabiex jiġu 

identifikati l-bidliet possibbli b'impatt baġitarju malajr kemm jista' jkun, huwa ssuġġerit li l-

Parlament u l-Kunsill jirċievu informazzjoni aġġornata dwar il-progress tar-rinfurzar tal-

UCPM fuq bażi annwali, inkluża informazzjoni obbligatorja dwar l-iżviluppi baġitarji u tal-

ispejjeż. 

 

Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu – punt 12 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-approprjazzjonijiet neċessarji għall-

Mekkaniżmu tal-Unjoni għandhom jiġu 

awtorizzati b'mod gradwali mill-

Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-

qafas tal-proċedura baġitarja annwali, 
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filwaqt li jitqiesu b'mod xieraq il-mezzi 

kollha disponibbli skont ir-Regolament 

tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1311/2013*, b'rikors partikolari 

għall-Istrument ta' Flessibbiltà, kif 

stabbilit fl-Anness I." 

 ____________________ 

 * 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). 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposti ta' politika ġodda għandhom jiġu akkumpanjati b'riżorsi ġodda. Ir-rapporteur 

jirrifjuta bil-qawwa l-użu ta' xi riallokazzjoni għad-detriment ta' programmi ta' suċċess li 

b'mod kroniku ma ġewx iffinanzjati biżżejjed, bħall-programmi tad-Drittijiet, l-ugwaljanza u 

ċ-ċittadinanza u l-Ġustizzja. Minflok, kwalunkwe finanzjament addizzjonali li jkun neċessarju 

għandu jiġi mmobilizzat permezz tad-dispożizzjonijiet dwar il-flessibbiltà tar-Regolament 

QFP. 

 

Emenda  9 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

  

Emenda 

ANNESS I 

ALLOKAZZJONIJIET FINANZJARJI ADDIZZJONALI INDIKATTIVI GĦALL-

PERJODU 2018-2020 

  2018 2019 2020 TOTAL 

Approprijazzjonijiet 

addizzjonali totali 

taħt l-Intestatura 3* 

CA 19,157 115,2 122,497 256,854 

 PA 11 56,56 115,395 182,955 

Approprijazzjonijiet 

addizzjonali totali 

taħt l-Intestatura 4* 

CA 2 2 2,284 6,284 
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 PA 0,8 1,8 2,014 4,614 

Approprijazzjonijiet 

addizzjonali totali 

taħt l-Intestaturi 3 u 

4 flimkien* 

CA 21,157 117,2 124,781 263,138 

 PA 11,8 58,36 117,409 187,569 

(ċifri f'miljuni ta' EUR) 

* L-ammonti sħaħ għandhom jiġu pprovduti permezz tal-Istrument ta' Flessibbiltà. 

Ġustifikazzjoni 

Il-finanzjament addizzjonali meħtieġ għar-reviżjoni attwali tal-UCPM fis-snin 2018-2020 

għandu jiġi ddefinit f'aktar dettall fid-Deċiżjoni nnfisha, permezz ta' Anness I awtonomu u 

ddettaljat. Kwalunkwe finanzjament addizzjonali neċessarju sabiex tiġi ffinanzjata din ir-

reviżjoni tal-UCPM għandu jiġi mmobilizzat permezz tad-dispożizzjonijiet dwar il-flessibbiltà 

tar-Regolament QFP. 

 

 



 

AD\1150237MT.docx 11/12 PE616.826v02-00 

 MT 

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Titolu Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili 

Referenzi COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Kumitat responsabbli 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

ENVI 

14.12.2017 
   

Opinjoni mogħtija minn 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

BUDG 

14.12.2017 

Rapporteur għal opinjoni 

       Data tal-ħatra 

José Manuel Fernandes 

13.12.2017 

Eżami fil-kumitat 22.3.2018    

Data tal-adozzjoni 24.4.2018    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

27 

2 

0 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel 

dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal 

Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd 

Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan 

Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, 

Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey 

Novakov, Tomáš Zdechovský 

 
 



 

PE616.826v02-00 12/12 AD\1150237MT.docx 

MT 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB 
JAGĦTI OPINJONI 

27 + 

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki 

ECR Bernd Kölmel 

GUE/NGL Liadh Ní Riada 

PPE Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika 

Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský 

S&D Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan 

Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Indrek Tarand, Monika Vana 

 

2 - 

ENF André Elissen, Marco Zanni 

 

0 0 

  

 

Tifsira tas-simboli użati: 

+ : favur 

- : kontra 

0 : astensjoni 

 

 

 


