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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 biex tingħata assistenza lill-
Greċja
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

– 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 l-ittra tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0000/2019),

1. Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni bħala sinjal ta' solidarjetà tal-Unjoni maċ-ċittadini tal-
UE u mar-reġjuni milquta minn diżastri naturali;

2. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li tingħata assistenza finanzjarja mill-Fond ta' Solidarjetà tal-
Unjoni Ewropea ("il-Fond") lir-reġjuni fl-Unjoni milquta minn diżastri naturali fl-2019;

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

4. 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;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex 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 tingħata 
assistenza lill-Greċja

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 4(3) 
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 ("il-Fond") għandu l-għan 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) Fil-15 ta' Mejju 2019 il-Greċja ppreżentat applikazzjoni għall-mobilizzazzjoni tal-
Fond, wara xita qliel u maltempata straordinarji li ħakkmu Kreta bejn it-23 u s-
26 ta' Frar 2019 u wasslu għal għargħar u żerżiq tal-art.

(4) L-applikazzjoni tal-Greċja tissodisfa l-kundizzjonijiet biex tingħata kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-Fond, kif stabbilit fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2012/2002.

(5) Il-Fond għandu, għalhekk, jiġi mobilizzat biex jagħti kontribuzzjoni finanzjarja lill-
Greċja.

(6) Permezz tad-Deċiżjoni (UE) 2019/277 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill4, il-Fond 
ġie mobilizzat sabiex jipprovdi s-somma ta' EUR 50 000 000 f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn u ta' pagament għall-ħlas ta' avvanzi għas-sena finanzjarja 2019. Dawn l-
approprjazzjonijiet intużaw biss b'mod limitat ħafna. Għaldaqstant, hemm lok għall-
finanzjament tal-ammont kollu għall-mobilizzazzjoni attwali permezz tar-riallokazzjoni 
tal-approprjazzjonijiet disponibbli għall-ħlas tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
għas-sena finanzjarja 2019.

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).
4 ĠU L 54, 22.2.2019, p. 5.
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(7) Sabiex iż-żmien li jittieħed għall-mobilizzazzjoni tal-Fond jitnaqqas kemm jista' jkun, 
jenħtieġ li din id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ mid-data tal-adozzjoni tagħha,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni stabbilit għas-sena finanzjarja 2019, il-Fond ta' Solidarjetà tal-
Unjoni Ewropea għandu jiġi mobilizzat sabiex jipprovdi s-somma ta' EUR 4 552 517 lill-
Greċja, f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

Is-somma msemmija fl-ewwel paragrafu għandha tiġi ffinanzjata mill-approprjazzjonijiet 
mobilizzati għall-ħlas ta' avvanzi fil-baġit tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2019. L-
approprjazzjonijiet disponibbli għall-ħlas ta' avvanzi għandu jitnaqqas kif meħtieġ.

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

Din id-deċiżjoni għandha tapplika minn... [id-data tal-adozzjoni tagħha].

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

 Id-data trid tiddaħħal mill-Parlament qabel il-pubblikazzjoni fil-ĠU.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kummissjoni tipproponi li l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem 
il-''Fond'') jiġi mobilizzat biex tingħata assistenza finanzjarja relatata ma' fenomeni 
meteoroloġiċi estremi li seħħew matul l-2019 fil-Greċja.

Fi Frar 2019, il-Punent ta' Kreta nħakem minn ċiklun, u miegħu niżlet xita qliel b'mod 
straordinarju. Xi nies tilfu traġikament ħajjithom fl-għargħar u fiż-żerżiq tal-art li seħħew 
minħabba dan, xi villaġġi fir-reġjuni ta' Rethymno u Chania sfaw maqtugħin mill-bqija tad-
dinja, l-infrastruttura, u b'mod partikolari t-toroq, sofrew ħsarat konsiderevoli u xi attivitajiet 
ekonomiċi sfaxxaw, speċjalment fil-produzzjoni agrikola. Kien hemm ukoll ħsarat kbar f'digi, 
lis-sistemi tad-dranaġġ, lin-netwerk tal-elettriku u lid-djar privati, prinċipalment ta' familji 
finanzjarjament żvantaġġjati. 

Fl-applikazzjoni tagħha, li waslet għand il-Kummissjoni fil-15 ta' Mejju 2019, il-Greċja stmat 
il-ħsara totali diretta fil-livell ta' EUR 182,1 miljun jew 2,1 % tal-PDG tar-Reġjun ta' Kreta, 
jiġifieri aktar mill-valur limitu għall-mobilizzazzjoni tal-FSUE f'reġjun tal-livell NUTS 2 
(1,5 % tal-PDG reġjonali). Għaldaqstant, id-diżastru jitqies bħala "diżastru naturali reġjonali" 
skont is-sens tal-Artikolu 2(3) tar-Regolament FSUE.

Ir-reġjun milqut huwa "reġjun fi tranżizzjoni" fil-qafas tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej (FSIE) għall-perjodu ta' finanzjament 2014-2020. L-awtoritajiet Griegi ma indikawx 
lill-Kummissjoni l-intenzjoni tagħhom li jirriallokaw fondi mill-programmi FSIE għal miżuri 
ta' rkupru. 

Il-kost totali tal-ħidmiet ta' emerġenza u ta' rkurpu eleġibbli, kif definiti fl-Artikolu 3(2) tar-
Regolament, ġie stmat mill-Greċja fil-livell ta' EUR 173 9 miljun, li minnhom l-akbar parti 
tikkonċerna r-restawr tal-infrastruttura tat-trasport u l-ħidmiet ta' tindif. 

Abbażi tar-rata ta' 2,5 % tat-total tal-ħsarat diretti għall-każijiet fl-ambitu tad-dispożizzjoni 
"diżastru reġjonali", il-Kummissjoni għalhekk ikkalkulat il-kontribuzzjoni finanzjarja totali tal-
Fond għal EUR 4 552 517.

L-awtoritajiet Griegi għamlu talba biex jitħallas avvanz abbażi tal-Artikolu 4a tar-Regolament, 
li ġiet aċċettata. Għaldaqstant, is-somma ta' EUR 455 252, jiġifieri 10 % tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja prevista mill-Fond tħallset lill-Greċja fis-19 ta' Lulju 2019, jiġifieri xahrejn biss 
wara li ppreżentat l-applikazzjoni.

Konklużjoni

L-ammont totali disponibbli fil-bidu tal-2019 kien ta' EUR 851 082 072, jiġifieri s-somma tal-
allokazzjoni tal-2019 ta' EUR 585 829 691, u parti mill-allokazzjoni tal-2018 ta' 
EUR 265 252 381 li baqgħet ma ntefqitx u li ġiet riportata għall-2019. Wara li tnaqqas l-
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ammont tal-mobilizzazzjoni preċedenti li kienet tirrigwarda r-Rumanija, l-Italja u l-Awstrija1 
(EUR 293 551 794), l-ammont li għadu disponibbli fl-2019 huwa EUR 557 530 278.

Din il-mobilizzazzjoni ma teħtieġx emenda tal-baġit 2019, iżda tista' tiġi ffinanzjata totalment 
permezz tal-użu parzjali għall-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament diġà mdaħħlin fil-
baġit 2019 biex ikopru l-avvanzi, wara li tnaqqas l-avvanz ta' EUR 455 252 li diġà tħallas lill-
Greċja. L-approprjazzjonijiet disponibbli fil-baġit 2019 għall-ħlas tal-avvanzi (ammont totali 
ta' EUR 50 000 000) intużaw biss b'mod limitat ħafna. Għaldaqstant, l-ammont totali għal din 
il-mobilizzazzjoni jista' jiġi ffinanzjat permezz tar-riallokazzjoni ta' dawk l-approprjazzjonijiet 
għall-ħlas tal-avvanzi u mhuwiex meħtieġ baġit emendatorju. B'hekk, l-ammont totali li għadu 
disponibbli fl-ambitu tal-Fond sa tmiem is-sena huwa EUR 557 530 278.

Ir-rapporteur tirrakkomanda l-approvazzjoni rapida tal-proposta għal deċiżjoni tal-
Kummissjoni annessa ma' dan ir-rapport, li twassal għall-mobilizzazzjoni rapida tal-ammont 
imsemmi qabel, bħala sinjal ta' solidarjetà Ewropea lir-reġjun milqut.

1 Testi adottati P9_TA-PROV(2019)0013 u P9_TA-PROV(2019)0014.
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ANNESS: DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

(Għad trid tasal)
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