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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kuntest

Il-proposta għal deċiżjoni tal-Kummissjoni tipprevedi l-ħolqien ta' Mekkaniżmu ġdid għall-
Protezzjoni Ċivili għall-Unjoni biex jappoġġa, jikkoordina u jissupplementa l-azzjonijiet tal-
Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni ċivili billi tittejjeb l-effikaċja ta' sistemi għall-
prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni għal diżastri naturali u diżastri kkaġunati mill-bniedem ta' 
kull tip fl-Unjoni u barra minnha. L-idea hija li jiġi previst approċċ integrat għall-ġestjoni tad-
diżastri. Ir-Rapporteur jilqa' dan l-approċċ ġenerali, speċjalment l-enfasi fuq l-appoġġ tal-
attivitajiet ta' trasport fl-ambitu tal-għajnuna f'każ ta' diżastru.

Baġit
Din il-proposta tipprevedi impenji baġitarji għall-politka tal-UE dwar il-protezzjoni ċivili ta' 
EUR 513-il miljun (fi prezzijiet attwali), kif ġej: EUR 276 miljun fl-Unjoni u 
EUR 237 miljun għal operazzjonijiet barra l-Unjoni. L-azzjonijiet eliġibbli jaqgħu fi ħdan l-
erba' oqsma li ġejjin: azzjonijiet ġenerali, prevenzjoni u tħejjija, reazzjoni, u trasport. Skont ir-
Rapporteur, l-allokazzjoni finanzjarja ppjanata għall-perjodu ta' 7 snin mhijiex kbira, u 
tippermetti biss intervent u effett limitati tal-UE.

Objettivi
L-objettivi speċifiċi tal-proposta huma (1) li jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni kontra d-
diżastri bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-effetti tagħhom u billi titħaddan kultura ta' 
prevenzjoni; (2) li jittejjeb l-istat ta' tħejjija tal-Unjoni biex tirrispondi għad-diżastri; u (3) li 
jiġu ffaċilitati interventi rapidi u effiċjenti ta' reazzjoni għall-emerġenzi fil-każ ta' diżastri 
ewlenin. 

Prevenzjoni
Kull euro minfuq fuq il-prevenzjoni jikkontribwixxi biex jiġu ffrankati ħafna aktar wara li 
jseħħu diżastri naturali u li jintilfu riżorsi materjali u umani sinifikanti. Il-proposta, f'dan il-
kuntest, għandha l-għan li (1) ittejjeb il-bażi tal-għarfien dwar ir-riskji tad-diżastri u l-
faċilitazzjoni tal-kondiviżjoni tal-għarfien, l-iskambju tal-aħjar prassi u tal-informazzjoni u l-
iżgurar ta' kooperazzjoni effikaċi fi ħdan il-Mekkaniżmu; (2) tappoġġa u tippromwovi l-
valutazzjoni u l-immappjar tar-riskji tal-Istati Membri billi tesiġi li sa tmiem l-2016 l-Istati 
Membri jikkomunikaw il-pjanijiet tagħhom ta' ġestjoni tar-riskji; (3) tipprovdi inventarju tar-
riskji naturali u tar-riskji kkaġunati mill-bniedem li l-Unjoni tista' taffaċċja billi jitqies, inter 
alia, l-impatt futur tat-tibdil fil-klima; u (4) iżżid is-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza tal-
prevenzjoni tar-riskji u tal-appoġġ lill-Istati Membri fl-oqsma tal-informazzjoni pubblika, l-
edukazzjoni u s-sensibilizzazzjoni, eċċ. Fl-emendi tiegħu, ir-Rapporteur biħsiebu jsaħħaħ id-
dimensjoni tal-prevenzjoni tal-protezzjoni ċivili.

Sinerġiji
L-allokazzjoni proviżorja ta' EUR 513-il miljun, imqabbla mal-kostijiet għoljin tal-għajnuna 
attwali f'każ ta' diżastru, qisha qatra fl-oċean. Dan jidher ċarament mill-fatt li matul l-aħħar 
deċennju, huwa stmat li l-għajnuna totali mogħtija mill-UE għall-għajnuna f'każ ta' diżastru, fl-
Unjoni biss, hija madwar EUR 2 500 miljun.
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Ir-Rapporteur biħsiebu jenumera s-sinerġiji baġitarji possibbli ma' strumenti oħra ta' azzjoni 
interna u esterna, bħall-Fondi koperti mir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni 
(FEŻR, FSE, FK, FAEŻR, FEMS) u l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Fir-rigward 
tal-Fond ta' Solidarjetà, kien hemm każijiet meta l-mobilizzazzjoni tiegħu ma kinitx rapida 
biżżejjed. F'dan ir-rigward, ikun tajjeb li jiġu rieżaminati l-proposti li jittrattaw il-ħeffa tal-
mobilizzazzjoni tiegħu, biex dan l-istrument jista' jiġi implimentat fil-ħin, sabiex jiġu 
indirizzati b'mod effikaċi l-urġenzi maħluqa wara li jseħħu diżastri.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Jindika li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 
jikkostitwixxi biss indikazzjoni lill-
awtorità leġiżlattiva u dan ma jistax ikun 
iffissat sakemm jintlaħaq qbil fuq il-
proposta għal regolament dwar il-qafas 
finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-
2020;

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifri fil-bażijiet legali tematiċi ma jistgħux jitqiesu bħala finali, waqt li jkunu għadhom 
għaddejjin in-negozjati dwar il-QFP, skont il-prinċipju "xejn mhu deċiż, sakemm jiġi deċiż 
kollox".

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 dwar Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva"1; itenni li 
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jinħtieġu biżżejjed riżorsi addizzjonali fil-
QFP li jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista' 
tilħaq il-prijoritajiet eżistenti tal-politika 
tagħha u twettaq il-kompiti l-ġodda 
previsti mit-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE), kif ukoll 
sabiex tindirizza sitwazzjonijiet mhux 
mistennija; iħeġġeġ lill-Kunsill, f'każ li 
ma jaqbilx ma' dan l-approċċ, jidentifika 
b'mod ċar liema mill-prijoritajiet politiċi 
jew mill-proġetti tiegħu jistgħu jiġu 
abbandunati totalment, minkejja l-
garanzija ta' valur miżjud Ewropew 
tagħhom; jindika li anke b'żieda ta' 5 % 
fil-livell tar-riżorsi għall-QFP li jmiss 
meta mqabbel mal-livell tal-2013, tkun 
tista' ssir biss kontribuzzjoni limitata 
għall-ilħuq tal-objettivi u l-impenji 
miftiehma tal-Unjoni u għall-prinċipju 
tas-solidarjetà tal-Unjoni;
________________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.

Ġustifikazzjoni

Jekk il-Kunsill inqaqqas l-ammonti tal-QFP, il-PE jħeġġu jidentifika "prijoritajiet negattivi" 
minkejja l-valur miżjud ippruvat tagħhom u l-kompiti ġodda li l-Unjoni trid twettaq wara d-
dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Ifakkar li fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 bit-titolu "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva1, il-Parlament 
Ewropew identifika l-protezzjoni ċivili 
(Artikolu 196 TFUE) bħala wieħed mill-
oqsma fejn id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona ta lill-Unjoni prerogattivi ġodda 
sinifikanti u jfakkar f'dan il-kuntest fl-
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Artikolu 311 TFUE li jesiġi li l-Unjoni 
taħseb biex ikollha l-mezzi meħtieġa biex 
tilħaq l-objettivi tagħha u twettaq il-
politiki tagħha;
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea billi jiżgura 
kontribuzzjoni prattika u f'waqtha għall-
prevenzjoni u għat-tħejjija għal diżastri u r-
reazzjoni għal diżastri ewlenin u l-
imminenza tagħhom. Għalhekk, din id-
Deċiżjoni ma għandhiex taffettwa d-
drittijiet u l-obbligi reċiproċi tal-Istati 
Membri fit-trattati bilaterali jew 
multilaterali, li jirreferu għall-materji 
koperti b’din id-Deċiżjoni, u lanqas ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
jipproteġu persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom.

(4) Il-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli, 
konkreta u importanti ta' solidarjetà 
Ewropea billi jiżgura kontribuzzjoni 
prattika u f'waqtha għall-prevenzjoni u 
għat-tħejjija għal diżastri u r-reazzjoni għal 
diżastri ewlenin u l-imminenza tagħhom. 
Għalhekk, din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
taffettwa d-drittijiet u l-obbligi reċiproċi 
tal-Istati Membri fit-trattati bilaterali jew 
multilaterali, li jirreferu għall-materji 
koperti b’din id-Deċiżjoni, u lanqas ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
jipproteġu persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Mekkaniżmu għandu jikkunsidra 
b'mod xieraq il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni u l-impenji internazzjonali, u 
jagħmel l-aħjar użu ta' sinerġiji permezz ta' 
inizjattivi rilevanti tal-Unjoni, bħall-
Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-
Sigurtà (GMES), il-Programm Ewropew 
għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika 

(5) Il-Mekkaniżmu għandu jikkunsidra 
b'mod xieraq il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni u l-impenji internazzjonali, u 
jagħmel l-aħjar użu ta' sinerġiji permezz ta' 
inizjattivi rilevanti tal-Unjoni, bħall-
Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-
Sigurtà (GMES), il-Programm Ewropew 
għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika 
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(EPCIP) u l-Ambjent Komuni għall-
Iskambju tal-Informazzjoni (CISE).

(EPCIP) u l-Ambjent Komuni għall-
Iskambju tal-Informazzjoni (CISE), kif 
ukoll il-Fondi koperti mir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni (FEŻR, 
FSE, FK, FAEŻR, FEMS) u l-istrumenti 
għall-azzjoni esterna.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika għal azzjonijiet tal-
Unjoni rigward il-prevenzjoni tar-riskju 
tad-diżastri mmirati għall-ksib ta' livell 
għoli ta' protezzjoni u reżiljenza kontra d-
diżastri bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-
effetti tagħhom u bit-trawwim ta' kultura ta' 
prevenzjoni. Pjanijiet għall-ġestjoni tar-
riskju huma essenzjali biex jiżguraw 
approċċ integrat għal ġestjoni ta' diżastri, 
bir-rabta bejn azzjonijiet ta' prevenzjoni 
tar-riskju, ta' tħejjija u ta' reazzjoni. 
Għaldaqstant, il-Mekkaniżmu għandu 
jinkludi qafas ġenerali għall-
komunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom. 

(6) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika għal azzjonijiet tal-
Unjoni rigward il-prevenzjoni tar-riskju 
tad-diżastri mmirati għall-ksib ta' livell 
għoli ta' protezzjoni u reżiljenza kontra d-
diżastri bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-
effetti tagħhom u bit-trawwim ta' kultura ta' 
prevenzjoni. Pjanijiet għall-ġestjoni tar-
riskju huma essenzjali biex jiżguraw 
approċċ integrat għal ġestjoni ta' diżastri, 
bir-rabta bejn azzjonijiet ta' prevenzjoni 
tar-riskju, ta' tħejjija u ta' reazzjoni. Il-
pjanijiet ta' ġestjoni tar-riskji jridu jkunu 
bbażati fuq evidenza xjentifika
standardizzata dwar il-probabbiltà u l-
potenzjal ta' riskji. Għaldaqstant, il-
Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali għall-komunikazzjoni u l-
implimentazzjoni tagħhom. 

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-prevenzjoni hija ta' importanza 
kruċjali għall-protezzjoni kontra d-diżastri 
u teħtieġ aktar azzjoni kif mitluba fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 u fir-Riżoluzzjoni 

(7) Il-prevenzjoni hija ta' importanza 
kruċjali għall-protezzjoni kontra d-diżastri 
u teħtieġ aktar azzjoni kif mitluba fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 u fir-Riżoluzzjoni 
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tal-Parlament Ewropew tal-
21 ta' Settembru 2010 fuq il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni 
tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem".

tal-Parlament Ewropew tal-
21 ta' Settembru 2010 fuq il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni 
tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem". Il-prevenzjoni hija kosteffikaċi 
fuq perjodu twil ta' żmien u hija 
fundamentali għal protezzjoni ċivili li 
tirnexxi kemm fil-livell tal-Unjoni kif 
ukoll f'dak tal-Istati Membri.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-ammont allokat għall-Mekkaniżmu 
għandu jippermetti li l-appoġġ finanzjarju 
jingħata għal attivitajiet inklużi fl-aspetti 
differenti kollha taċ-ċiklu ta' ġestjoni tad-
diżastri. Jeħtieġ li jkun ġestit 
flessibbilment sabiex jippermetti skop 
għal żidiet kull meta ċ-ċirkustanzi 
jirrikjeduhom.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Billi tagħti kontribut għal żvilupp 
ulterjuri ta’ sistemi ta’ individwazzjoni u 
ta’ twissija bikrija, l-Unjoni għandha tgħin 
lill-Istati Membri jnaqqsu kemm jista' jkun 
il-ħin meħtieġ ta' reazzjoni għad-diżastri u 
jwissu liċ-ċittadini tal-UE. Dawn is-sistemi 
għandhom iqisu u jibnu fuq is-sorsi u s-
sistemi eżistenti u futuri tal-informazzjoni.

(9) Billi tagħti kontribut għal żvilupp 
ulterjuri ta’ sistemi ta’ individwazzjoni u 
ta’ twissija bikrija, l-Unjoni għandha tgħin 
lill-Istati Membri jnaqqsu kemm jista' jkun 
il-ħin meħtieġ ta' reazzjoni għad-diżastri u 
jwissu liċ-ċittadini tal-UE. Dawn is-sistemi 
għandhom iqisu u jibnu fuq is-sorsi u s-
sistemi eżistenti tal-informazzjoni u 
għandhom jinkoraġġixxu approċċi 
innovattivi.
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Mekkaniżmu għandu jagħmel 
possibbli l-mobilizzazzjoni u l-
faċilitazzjoni għall-koordinazzjoni ta' 
interventi ta' għajnuna. Il-kooperazzjoni 
rinfurzata għandha tkun ibbażata fuq 
struttura tal-Unjoni li tikkonsisti minn 
ċentru ta' reazzjoni għall-emerġenzi, 
kapaċità Ewropea ta’ reazzjoni għall-
emerġenzi fil-forma ta' konsorzjament 
volontarju ta' kapaċitajiet identifikati minn 
qabel mill-Istati Membri, esperti mħarrġa, 
sistema komuni ta' komunikazzjoni u ta' 
tagħrif għall-emerġenzi ġestita mill-
Kummissjoni u b'punti ta' kuntatt fl-Istati 
Membri. Din għandha tipprovdi qafas 
għall-ġbir ta' informazzjoni vvalidata tal-
emerġenza, għat-tixrid ta’ dik l-
informazzjoni fost l-Istati Membri, u għall-
qsim ta’ lezzjonijiet miksuba mill-
interventi.

(13) Il-Mekkaniżmu għandu jagħmel 
possibbli l-mobilizzazzjoni u l-
faċilitazzjoni għall-koordinazzjoni ta' 
interventi ta' għajnuna. Il-kooperazzjoni 
rinfurzata għandha tkun ibbażata fuq 
struttura tal-Unjoni li tikkonsisti minn 
ċentru ta' reazzjoni għall-emerġenzi, 
kapaċità Ewropea ta’ reazzjoni għall-
emerġenzi fil-forma ta' konsorzjament 
volontarju ta' riżorsi identifikati minn 
qabel mill-Istati Membri, esperti mħarrġa, 
sistema komuni ta' komunikazzjoni u ta' 
tagħrif għall-emerġenzi ġestita mill-
Kummissjoni u b'punti ta' kuntatt fl-Istati 
Membri. Din għandha tipprovdi qafas 
għall-ġbir ta' informazzjoni vvalidata tal-
emerġenza, għat-tixrid ta’ dik l-
informazzjoni fost l-Istati Membri, u għall-
qsim ta’ lezzjonijiet miksuba mill-
interventi bl-inqas dewmien possibbli.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a. L-istabbiliment kemm taċ-Ċentru ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi b'funzjonijiet 
imsaħħa ta' ppjanar u koordinazzjoni, kif 
ukoll tal-Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni 
għall-Emerġenzi, għandu l-għan li 
jiġġenera ffrankar fil-livell tal-Istati 
Membri li għandu jkun ogħla mill-
kostijiet tal-baġit tal-UE, għalkemm il-
benefiċċji ta' reazzjoni rapida u effettiva 
għad-diżastri f'termini tal-ħajjiet umani 
salvati ma jistgħux jitkejlu f'termini 
purament finanzjarji.
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Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-disponibilità ta' mezzi adegwati ta' 
ħtiġijiet għat-trasport teħtieġ titjieb biex 
tappoġġja l-iżvilupp ta' kapaċità ta' 
reazzjoni rapida fil-livell tal-Unjoni. L-
Unjoni għandha tappoġġja u tissuplimenta
l-isforzi tal-Istati Membri billi tiffaċilita 
konsorzjonament tar-riżorsi tat-trasport 
tal-Istati Membri u tikkontribwixxi, fejn 
neċessarju, għall-iffinanzjar ta' mezzi 
addizzjonali ta' trasport suġġetti għal ċerti 
kriterji.

(16) Id-disponibilità ta' mezzi adegwati ta' 
ħtiġijiet għat-trasport teħtieġ titjieb biex 
tappoġġja l-iżvilupp ta' kapaċità ta' 
reazzjoni rapida fil-livell tal-Unjoni. L-
Unjoni għandha tappoġġja u tissupplimenta
l-isforzi tal-Istati Membri billi tiffaċilita l-
koordinament u l-konsorzjament tar-
riżorsi tat-trasport tal-Istati Membri u 
tikkontribwixxi, fejn neċessarju, għall-
iffinanzjar ta' mezzi addizzjonali ta' 
trasport suġġetti għal ċerti kriterji.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-objettiv ta' din id-Deċiżjoni ma 
jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri, u b'hekk, minħabba l-iskala jew l-
effetti tal-azzjoni proposta, 
b'kunsiderazzjoni tal-benefiċċji li 
jirriżultaw mill-operazzjoni tal-
Mekkaniżmu f'termini ta' tnaqqis f'telf ta' 
ħajja umana u danni, jista' jinkiseb aħjar 
f'livell tal-Unjoni. Jekk il-kapaċitajiet ta’ 
reazzjoni ta’ Stat Membru affettwat ma 
jkunux jistgħu jlaħħqu ma’ emerġenza 
ewlenija, dan l-Istat għandu jkun jista' 
jagħmel appell għall-Mekkaniżmu biex 
jissupplimenta r-riżorsi tiegħu tal-
protezzjoni ċivili u ta' riżorsi oħra ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi. B'hekk l-Unjoni 
tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-

(22) L-objettiv ta' din id-Deċiżjoni ma 
jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri waħedhom, u b'hekk, minħabba l-
iskala jew l-impatti tal-azzjoni proposta, 
b'kunsiderazzjoni tal-benefiċċji li 
jirriżultaw mill-operazzjoni tal-
Mekkaniżmu f'termini ta' tnaqqis f'telf ta' 
ħajja umana u danni, jista' jinkiseb aħjar 
f'livell tal-Unjoni. Jekk il-kapaċitajiet ta’ 
reazzjoni ta’ Stat Membru affettwat ma 
jkunux jistgħu jlaħħqu ma’ emerġenza 
serja, dan l-Istat għandu jkun jista' jagħmel 
appell għall-Mekkaniżmu biex 
jissupplimenta r-riżorsi tiegħu tal-
protezzjoni ċivili u ta' riżorsi oħra ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi. B'hekk l-Unjoni 
tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
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prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx 
lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jintlaħaq dak l-għan.

prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx 
lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jintlaħaq dak l-għan.

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għaż-żieda tas-sensibilizzazzjoni u t-
tħejjija tal-pubbliku għal diżastri kbar.

Ġustifikazzjoni

L-istħarriġ speċjali 383 tal-Ewrobarometru dwar il-Protezzjoni Ċivili li sar fi Frar-
Marzu 2012 sab li ċ-ċittadini tal-UE ġeneralment jesprimu livell għoli ta' preokkupazzjoni 
dwar id-diżastri naturali u d-diżastri kkaġunati mill-bniedem, iżda għandhom livell baxx ta' 
għarfien dwar l-azzjonijiet tal-UE f'dan il-qasam. 75 % qalu li huma preokkupati dwar it-
tixrid ta' żejt u l-inċidenti nukleari, u 67 % dwar l-għargħar u t-terremoti. 38% biss fl-UE27 
kienu jafu dwar ir-rwol ta' koordinament tal-UE ta' azzjonijiet tal-protezzjoni ċivili fl-UE u 
barra minnha.

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tappoġġja lill-Istati Membri u l-pajjiżi 
terzi, kif riferut fl-Artikolu 28, fil-
prevenzjoni ta' diżastri ewlenin;

(f) tappoġġja lill-Istati Membri u l-pajjiżi 
terzi, kif riferut fl-Artikolu 28, fil-
prevenzjoni ta' diżastri ewlenin, b'enfasi 
partikolari fuq l-iżvilupp sostenibbli, l-
ekonomija ekoloġika u l-prevenzjoni tat-
tibdil fil-klima;
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Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-pjanijiet ta' ġestjoni f'każ ta' riskju se 
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali 
ta' riskju u valutazzjoni oħra rilevanti ta' 
riskju u se jkunu koerenti ma' pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f'dak l-Istat 
Membru.

(2) Il-pjanijiet ta' ġestjoni f'każ ta' riskju 
jinkludu l-valutazzjonijiet nazzjonali ta' 
riskju u valutazzjoni oħra rilevanti ta' riskju 
u jkunu koerenti ma' pjanijiet rilevanti 
oħrajn fis-seħħ f'dak l-Istat Membru. Dawn 
ikunu bbażati fuq dejta xjentifika. 

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta' kontenut ċar għall-pjanijiet ta' ġestjoni tar-riskji jtejjeb il-koerenza bejn il-
pjanijiet differenti tal-Istati Membri.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-pjanijiet ta' ġestjoni tar-riskji jiġu 
aġġornati regolarment kull tliet snin mill-
Istati Membri sabiex tkun żgurata 
kopertura sħiħa tan-natura, l-istruttura u 
l-intensità li qed jiżviluppaw tar-riskji. Il-
pjanijiet aġġornati ta' ġestjoni tar-riskji 
jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li l-istruttura, il-frekwenza u l-intensità tar-riskji qed jinbidlu b'mod permanenti 
maż-żmien, il-ġestjoni tar-riskji għandha tiġi aġġornata bl-istess mod, biex b'hekk l-Istati 
Membri u l-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jġestixxu dawn ir-riskji kif xieraq.
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Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kapaċitajiet reġistrati fil-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi 
jkunu disponibbli għal operazzjonijiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi taħt il-
Mekkaniżmu fuq it-talba tal-Kummissjoni 
permezz tal-ERC. L-Istati Membri 
jinfurmaw lill-Kummissjoni kemm jista' 
jkun malajr dwar raġunijiet serji li jistgħu 
jwaqqfuhom milli dawn il-kapaċitajiet 
ikunu disponibbli f'emerġenza speċifika.

(6) Il-kapaċitajiet reġistrati fil-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi 
jkunu disponibbli għal operazzjonijiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi taħt il-
Mekkaniżmu fuq it-talba tal-Kummissjoni 
permezz tal-ERC. L-Istati Membri 
jinfurmaw lill-Kummissjoni kemm jista' 
jkun malajr dwar raġunijiet serji li jistgħu 
jwaqqfuhom milli dawn il-kapaċitajiet 
ikunu disponibbli f'emerġenza speċifika. 
Sabiex jinstabu soluzzjonijiet f'każ li Stat 
Membru ma jitħalliex jagħmel il-
kapaċitajiet tiegħu disponibbli u sabiex 
tiġi garantita reazzjoni rapida u 
suffiċjenti, il-konsorzjonament volontarju 
jinkludi numru adegwat ta' mezzi ta' kull 
tip.

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiżviluppa ta' kapaċitajiet ta' reazzjoni 
fuq livell tal-Unjoni, fejn huwa iktar 
kosteffettiv, li jista' jservi bħala bafer 
komuni kontra riskji kondiviżi.

(b) tiżviluppa kapaċitajiet ta' reazzjoni fuq 
livell tal-Unjoni, fejn huwa iktar 
kosteffettiv, inter alia l-kapaċitajiet 
orizzontali tal-mezzi, il-loġistika, il-
valutazzjoni u l-koordinament, li jista' 
jservi bħala bafer komuni kontra riskji 
kondiviżi.

Ġustifikazzjoni

Hemm oqsma fejn il-finanzjament tal-UE jista' jkun aktar xieraq.

Emenda 20
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) It-twaqqif ta' programm tat-taħriġ u 
netwerk tat-taħriġ għall-protezzjoni ċivili u 
persunal ieħor ta' ġestjoni għall-emerġenza 
fuq prevenzjoni ta' diżastri, tħejjija u 
reazzjoni, bil-għan li titjieb il-
koordinazzjoni, il-kompatibilità u l-
komplementarjetà bejn il-moduli u l-
kapaċitajiet oħrajn li hemm referenza 
għalihom fl-Artikoli 8, 9 u 11, u bit-titjib 
tal-kompetenza tal-esperti li hemm 
referenza għalihom fil-punt (d) tal-
Artikolu 7. Il-programm għandu jinkludi 
korsijiet, eżerċizzji u sistema ta’ skambju 
ta' esperti, li biha individwi jistgħu jiġu 
ssekondati mat-timijiet fi Stati Membri 
oħra;

(a) It-twaqqif u l-iżgurar tal-funzjonament
ta' programm tat-taħriġ u netwerk tat-taħriġ 
għall-protezzjoni ċivili u persunal ieħor ta' 
ġestjoni għall-emerġenza fuq prevenzjoni 
ta' di¿astri, tħejjija u reazzjoni, bil-għan li 
titjieb il-koordinazzjoni, il-kompatibilità u 
l-komplementarjetà bejn il-moduli u l-
kapaċitajiet oħrajn li hemm referenza 
għalihom fl-Artikoli 8, 9 u 11, u bit-titjib 
tal-kompetenza tal-esperti li hemm 
referenza għalihom fil-punt (d) tal-
Artikolu 7. Il-programm għandu jinkludi 
korsijiet, eżerċizzji u sistema ta’ skambju 
ta' esperti, li biha individwi jistgħu jiġu 
ssekondati mat-timijiet fi Stati Membri 
oħra;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Kummissjoni tkun involuta mhux biss fil-ħolqien ta' programm ta' taħriġ u ta' 
netwerk ta' taħriġ, iżda anke fil-funzjonament tagħhom.

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont finanzjarju ta' referenza 
għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għall-perijodu 2014 sa 2020 huwa ta' 
EUR 513 000 000 fi prezzijiet attwali.

1. Skont it-tifsira tal-punt [17] tal-Ftehim 
Interistituzzjonali ta' .../.... bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet baġitarji u l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba, l-
ammont ta' referenza ewlieni għall-
awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali għall-implimentazzjoni 
ta' din id-Deċiżjoni għall-perijodu 
2014 sa 2020, huwa ta' 
EUR XXX XXX XXX fi prezzijiet tal-
2011.



AD\919169MT.doc 15/19 PE496.444v02-00

MT

EUR 276 000 000 fi prezzijiet attwali
jittieħdu minn intestatura 3 "Sigurtà u 
Ċittadinanza" tal-qafas finanzjarju u 
EUR 237 000 000 fi prezzijiet attwali mill-
intestatura 4 "Ewropa Globali."

EUR XXX XXX XXX fi prezzijiet tal-2011
jittieħdu minn intestatura 3 "Sigurtà u 
Ċittadinanza" tal-qafas finanzjarju u 
EUR XXX XXX XXX fi prezzijiet tal-2011
mill-intestatura 4 "Ewropa Globali."

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtorità baġitarja tawtorizza l-
approprjazzjonijiet annwali li huma 
disponibbli mingħajr ħsara għad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament li 
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
pluriennali għas-snin bejn l-2014 u l-2020 
u l-Ftehim Interistituzzjonali ta’ xxx/201z 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet baġitarji u l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba.

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 21 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tħejjija ta' pjanijiet ta' ġestjoni f'każ ta' 
riskju u analżi tar-riskji mal-Unjoni kollha;

(a) tħejjija u implimentazzjoni ta' pjanijiet 
ta' ġestjoni f'każ ta' riskju u analżi tar-riskji 
mal-Unjoni kollha;

Ġustifikazzjoni

Għall-koerenza mal-Artikolu 5 u biex jintlaħqu l-objettivi tal-prevenzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tappoġġa lill-Istati Membri tul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' 
ġestjoni tar-riskji.
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Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 21 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ħolqien u manutenzjoni tal-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi, kif 
imsemmi fl-Artikolu 11. Il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni għal azzjonijiet skont 
dan il-punt se tieħu l-forma ta' spejjeż ta' 
unità determinati skont it-tip ta' kapaċità u 
mhux se tkun ta' iktar minn 25% tal-
ispejjeż eliġibbli totali. 

(g) ħolqien u manutenzjoni tal-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi, kif 
imsemmi fl-Artikolu 11. Il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni għal azzjonijiet skont 
dan il-punt se tieħu l-forma ta' spejjeż ta' 
unità determinati skont it-tip ta' kapaċità u 
mhux se tkun ta' iktar minn 50% tal-
ispejjeż eliġibbli totali. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi stabbilit konsorzjonament kbir biżżejjed biex ikun iggarantit li mezzi fundamentali 
jkunu disponibbli f'kull sitwazzjoni ta' diżastru, qed tiġi proposta rata ta' kofinanzjament tal-
UE ta' mill-inqas 50 %. 

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 21 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) identifikazzjoni u indirizzar tan-
nuqqasijiet fil-Kapaċità Ewropea ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi skont l-
Artikolu 12. Azzjonijiet meħuda skont dan 
il-punt ikunu bbażati fuq analiżi fil-fond 
tal-ħtiġijiet u tal-bilanċ bejn in-nefqa u l-
benefiċċju skont it-tip ta' kapaċità, billi jiġu 
kkunsidrati l-probabilità u l-impatt tar-
riskji rilevanti. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni għall-azzjonijiet taħt dan il-punt 
ma jistgħux ikunu iktar minn 85% tal-
ispejjeż eliġibbli totali;

(h) identifikazzjoni u indirizzar tan-
nuqqasijiet fil-Kapaċità Ewropea ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi skont l-
Artikolu 12. Azzjonijiet meħuda skont dan 
il-punt ikunu bbażati fuq analiżi fil-fond 
tal-ħtiġijiet u tal-bilanċ bejn in-nefqa u l-
benefiċċju skont it-tip ta' kapaċità, billi jiġu 
kkunsidrati n-natura orizzontali tagħha u 
l-benefiċċju possibbli tagħha 
f'sitwazzjonijiet differenti ta' diżastru, in-
natura speċjalizzata ferm u l-kost tagħha, 
jew il-probabilità u l-impatt tar-riskji 
rilevanti. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għall-azzjonijiet taħt dan il-punt ma 
jistgħux ikunu iktar minn 85% tal-ispejjeż 
eliġibbli totali; 
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jissaħħaħ l-ambitu għall-kofinanzjament tal-UE biex jiġu indirizzati tipi differenti 
ta' distakki fir-rigward tal-kapaċità.

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 21 – punt k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) appoġġ ta' programm ta' taħriġ u 
netwerk ta' taħriġ tal-UE, bl-involviment 
ta' skejjel tal-protezzjoni ċivili, ċentri tat-
taħriġ u ta' persunal ieħor ta' ġestjoni tal-
emerġenzi dwar il-prevenzjoni tad-diżastri 
u t-tħejjija u r-reazzjoni għalihom fl-Istati 
Membri.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 13, jinħtieġ appoġġ finanzjarju mill-baġit tal-
UE.

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jitfittxu sinerġiji u kumplimentarità ma' 
strumenti oħra tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
reazzjoni f'pajjiżi terzi, il-Kummissjoni 
tiżgura l-kumplimentarità u l-koerenza ta' 
azzjonijiet iffinanzjati taħt din id-Deċiżjoni 
u azzjonijiet iffinanzjati taħt ir-Regolament 
(KE) Nru 1257/96.

2. Jitfittxu sinerġiji u kumplimentarità ma' 
strumenti oħra tal-Unjoni, inter alia, mal-
Fondi koperti mir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni (FEŻR, FSE, 
FK, FAEŻR, FEMS). Fil-każ ta' reazzjoni 
f'pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tiżgura l-
kumplimentarità u l-koerenza ta' azzjonijiet 
iffinanzjati taħt din id-Deċiżjoni u 
azzjonijiet iffinanzjati taħt ir-Regolament 
(KE) Nru 1257/96. Fil-qasam tal-azzjoni 
esterna ta' prevenzjoni, għandhom jiġu 
sfruttati s-sinerġiji mar-Regolament 
Nru .... li jistabbilixxi l-Istrument għall-
Kooperazzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari 
u r-Regolament Nru .... li jistabbilixxi l-
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Istrument tal-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp. F'termini ta' azzjoni ta' wara 
kriżi, għandha tiġi żgurata 
komplementarjetà mar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-
20 ta' Ġunju 1996 rigward l-għajnuna 
umanitarja, il-Korp Volontarju Ewropew 
ta' Għajnuna Umanitarja, il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp u r-Riżerva ta' 
Għajnuna f'Emerġenza.

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 26 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Unjoni u l-Istati Membri 
jikkoordinaw il-programmi ta' appoġġ 
rispettivi tagħhom bil-għan li jżidu l-
effikaċja u l-effiċjenza rigward l-għoti tal-
appoġġ u d-djalogu politiku skont il-
prinċipji stabbiliti għat-tisħiħ tal-
koordinament operattiv, u għall-
armonizzazzjoni tal-politika u l-proċeduri. 
Il-koordinament jinvolvi 
konsultazzjonijiet regolari u skambji 
frekwenti ta' informazzjoni relevanti u tal-
aħjar prassi tul il-fażijiet differenti taċ-
ċiklu ta' appoġġ.
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