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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, b’konformità mal-
punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni 
finanzjarja tajba
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 ),

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni 
finanzjarja tajba1, u b'mod partikulari l-punt 26,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta' Novembru 2002 
li jistabbilixxi l-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea2,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni, adottata waqt il-laqgħa ta' konċiljazzjoni fis-17 ta' Lulju 2008 dwar il-Fond 
ta' Solidarjetà,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2010),

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

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma d-deċiżjoni flimkien mal-President 
tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

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

                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3.



PE456.840v01-00 4/9 PR\854359MT.doc

MT

ANNESS: DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' xxx

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond tas-Solidarjetà tal-UE b’konformità mal-punt 26 tal-
Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2009 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u 
l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

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

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni 
finanzjarja tajba1, u b'mod partikolari l-punt 26 tiegħu,

Wara li kkunsidraw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta’ Novembru 2002 
li jistabbilixxi l-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea2,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1) L-Unjoni Ewropea ħolqot Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (il-"Fond") biex 
tesprimi s-solidarjetà tagħha fir-rigward tal-popolazzjoni ta’ reġjuni milquta minn 
katastrofi.

(2) Il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 jippermetti l-mobilizzazzjoni tal-
Fond sal-ammont annwali massimu ta’ EUR 1 biljun.

(3) Ir-Regolament (KE) Nru 2012/2002 fih id-dispożizzjonijiet li jippermettu l-
mobilizzazzjoni tal-fond.

(4) Il-Polonja, is-Slovakkja, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka, il-Kroazja u r-Rumanija 
ppreżentaw talbiet bil-għan li jimmobilizzaw il-Fond, li jikkonċernaw diżastri 
kkawżati minn żerżieq ta’ art u għargħar kbir,

JIDDEĊIEDU:

Artikolu 1
Fil-qafas tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea stabbilit għas-sena finanzjarja 2011, għandha 
tiġi mobilizzata somma ta' EUR 182 388 893 f'approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-
ħlasijiet taħt l-intestatura tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2
Din id-deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

                                               
1 ĠU C 139, 14.06.2006, p. 1.
2 ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3.
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Magħmul fi,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill
Il-President Il-President
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kummissjoni tipproponi li jiġi mmobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea 
favur il-Polonja, is-Slovakkja, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka, il-Kroazja u r-Rumanija fuq il-
bażi tal-punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (FII). Il-Ftehim Interistituzzjonali jippermetti 
l-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà sal-limitu massimu annwali ta’ EUR 1 biljun. 

B’mod parallel mal-proposta għall-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà għall-Polonja, is-
Slovakkja, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka, il-Kroazja u r-Rumanija, il-Kummissjoni 
ppreżentat abbozz ta’ baġit emendatorju (ABE Nru 1/2011 tal-14 ta' Jannar 2011) sabiex 
jiddaħħlu fil-baġit tal-2011 l-approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet korrispondenti 
kif previst fil-punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali. 

Il-Polonja applikat għall-għajnuna mill-Fond ta’ Solidarjetà wara li f’Mejju u Ġunju 2010 
żewġ mewġiet ta’ għargħar wara xulxin laqtu parti kbira mit-territorju Pollakk ġejjin min-
nofsinhar u mexjin lejn it-tramuntana niżlin max-xmajjar prinċipali l-Vistula, l-Oder u l-
Warta. L-għargħar laqat kważi l-provinċji kollha ('voivodeati') tal-Polonja fejn ikkawżaw 
ħsarat sinifikanti fis-settur tal-biedja, fl-infrastruttura pubblika u fil-beni privati, fin-netwerks 
tat-trasport u fis-siti ta’ wirt kulturali.

L-awtoritajiet Pollakki stmaw li l-ħsara diretta totali hija ta’ EUR 2 998 989 248. Dan l-
ammont jirrappreżenta 0,8468% tad-Dħul Gross Nazzjonali (DGN) tal-Polonja. Billi l-ħsara 
diretta totali kif stmata taqbeż il-limitu minimu normali biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' 
Solidarjetà applikabbli għall-Polonja li jammonta għal EUR 2.124 biljun (jiġifieri 0,6% tad-
DGN bbażat fuq id-data tal-2008) id-diżastru jikkwalifika bħala “diżastru naturali maġġuri” u 
għaldaqstant jaqa’ fil-qasam ewlieni tal-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2012/2002.

Is-Slovakkja applikat għall-għajnuna mill-Fond ta’ Solidarjetà wara li f’Mejju u Ġunju 2010 
l-partijiet ċentrali u tal-lvant tas-Slovakkja ntlaqtu minn ħalbiet ta’ xita qawwija li niżlu 
f'ammonti liema bħalhom. Żoni sħaħ ġew mgħarrqa, fejn kien hemm art imżerżqa żżerżqet 
għal isfel u l-għargħar mifrux ma’ kullimkien ikkaġuna ħsara serja fl-infrastruttura pubblika u 
privata, fin-netwerks tat-toroq u tal-ferrovija, fl-agrikoltura u fin-negozji.

L-awtoritajiet Slovakki stmaw li l-ħsara diretta totali hija ta’ EUR 561 133 594. Dan l-
ammont jirrappreżenta 0,8902% tad-DGN tas-Slovakkja. Billi l-ħsara diretta totali kif stmata 
taqbeż il-limitu minimu normali biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà applikabbli għas-
Slovakkja li jammonta għal EUR 378.205 miljuin (jiġifieri 0,6% tad-DGN bbażat fuq id-data 
tal-2008) id-diżastru jikkwalifika bħala “diżastru naturali maġġuri” u għaldaqstant jaqa’ fil-
qasam ewlieni tal-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002.

L-Ungerija applikat għall-għajnuna mill-Fond ta' Solidarjetà wara xahar ta' xita li kważi ma 
qatgħet xejn f'Mejju u Ġunju 2010 li wasslet għal għargħar gravi li kkawża ħsara ma’ 
kullimkien fis-settur agrikolu, fil-proprjetajiet residenzjali u fin-negozji, fin-netwerk tat-toroq 
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u infrastruttura oħra fejn il-parti tal-grigal u l-parti ċentrali tal-pajjiż intlaqtu ħażin b’mod 
partikolari.

L-awtoritajiet Ungeriżi stmaw li l-ħsara diretta totali hija ta’ EUR 719 343 706. Dan l-
ammont jirrappreżenta 0,7307% tad-DGN tal-Ungerija. Billi l-ħsara diretta totali kif stmata 
taqbeż il-limitu minimu normali biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà applikabbli għall-
Ungerija ta' EUR 590.710 miljuin (jiġifieri 0,6% tad-DGN bbażat fuq id-data tal-2008) id-
diżastru jikkwalifika bħala “diżastru naturali maġġuri” u għaldaqstant jaqa’ fil-qasam ewlieni 
tal-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002.

Ir-Repubblika Ċeka applikat għall-għajnuna mill-Fond ta’ Solidarjetà wara li t-territorju 
tagħha ntlaqat minn xita torrenzjali matul Mejju u Ġunju 2010. Dawn il-ħalbiet ta’ xita 
torrenzjali rriżultaw f’żewġ mewġiet ta’ għargħar interkonnessi li laqtu l-parti tal-grigal tat-
territorju fejn ikkawżaw ħsarat fil-proprjetajiet residenzjali u fin-negozji, fin-netwerk tat-toroq 
u f’infrastruttura oħra.
L-awtoritajiet Ċeki stmaw li l-ħsara diretta totali kkawżata mid-diżastru hija ta’ 
EUR 204 456 041. Billi dan l-ammont huwa inqas mil-limitu minimu ta’ EUR 824.029 miljun 
(jiġifieri 0,6 % tad-DGN tar-Repubblika Ċeka) id-diżastru ma jikkwalifikax bħala "diżastru 
naturali maġġuri" skont it-termini tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002. 
Madankollu, ir-Repubblika Ċeka ntlaqtet mill-istess diżastru tal-għargħar li wassal għad-
diżastru maġġuri li seħħ fil-Polonja u fis-Slovakkja. Għaldaqstant, il-kundizzjoni spjegata fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002, li biha 
pajjiż milqut mill-istess diżastru maġġuri bħal pajjiż ġar jista' b'mod eċċezzjonali jibbenefika 
minn għajnuna mill-Fond ta' Solidarjetà, instab li kienet issodisfata.

Il-Kroazja applikat għall-għajnuna mill-Fond ta’ Solidarjetà wara x-xita qalila bis-silġ u l-
maltempati bis-sajjetti li seħħew f’Mejju u f’Ġunju 2010 fejn ikkawżaw għargħar gravi li 
laqtu partijiet fil-lvant u partijiet ċentrali tal-pajjiż. Id-diżastru kkawża ħsarat sinifikanti fis-
settur agrikolu, fil-proprjetà pubblika u privata u fl-infrastruttura tat-trasport.

L-awtoritajiet Kroati stmaw li l-ħsara diretta totali kkawżata mid-diżastru hija 
EUR 153 039 303. Billi dan l-ammont huwa inqas mil-limitu minimu ta’ EUR 275.804 miljun 
(jiġifieri 0,6 % tad-DGN tal-Kroazja) id-diżastru ma jikkwalifikax bħala "diżastru naturali 
maġġuri" skont it-termini tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002. Madankollu, il-
Kroazja ntlaqtet mill-istess diżastru ta’ għargħar li wassal għad-diżastru maġġuri li seħħ fl-
Ungerija. Għaldaqstant, il-kundizzjoni spjegata fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(2) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002, li biha pajjiż milqut mill-istess diżastru maġġuri 
bħal pajjiż ġar jista' b'mod eċċezzjonali jibbenefika minn għajnuna mill-Fond ta' Solidarjetà, 
instab li kienet issodisfata. Bħala pajjiż li jinsab fil-proċess tan-negozjar tal-adeżjoni tiegħu 
mal-UE l-Kroazja hija eliġibbli għall-għajnuna mill-Fond ta' Solidarjetà tal-UE.

Ir-Rumanija applikat għall-għajnuna mill-Fond ta' Solidarjetà wara li f’Ġunju u Lulju 2010 l-
parti l-kbira tat-territorju Rumen ġiet milquta minn għargħar qawwi u żerżieq tal-art. Id-
diżastru kkawża ħsarat sinifikanti fl-infrastruttura, fis-settur agrikolu u fil-proprjetà privata u 
pubblika.

L-awtoritajiet Rumeni stmaw li l-ħsara diretta totali hija ta’ EUR 875 757 770. Dan l-ammont 
jirrappreżenta 0,6669% tad-DGN tar-Rumanija u jaqbeż il-limitu minimu normali biex jiġi 
mobilizzat il-Fond ta’ Solidarjetà li jammonta għal EUR 787.935 miljun (jiġifieri 0,6% tad-
DGN ibbażat id-data tal-2008). Għaldaqstant id-diżastru jikkwalifika bħala "diżastru naturali 
maġġuri" u jaqa' fil-qasam ewlieni tal-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
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Nru 2012/2002

Wara li vverifikat li l-applikazzjonijiet kollha kienu konformi mal-kriterji ta' eliġibilità tar-
Regolament (KE) Nru 2012/2002 il-Kummissjoni pproponiet li l-Fond ta' Solidarjetà jiġi 
mobilizzat għal ammont ta' EUR 105 567 155 għall-Polonja, EUR 20 430 841 għas-
Slovakkja, EUR 22 485 772 għall-Ungerija, EUR 5 111 401 għar-Repubblika Ċeka, 
EUR 3 825 983 għall-Kroazja u EUR 24 967 741 għar-Rumanija li jirriżultaw f’ammont 
totali ta' EUR 182 388 893 f’approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet. 

Konsegwentement, fl-abbozz ta’ baġit emendatorju (ABE Nru 1/2011 tal-14 ta’ Jannar 2011) 
il-Kummissjoni ressqet il-proposta li ġejja:

Ċifri – Fond ta' Solidarjetà
Baġit 2011 Baġit emendatorju 

Nru 1/2011
Ammont ġdidArtikolu 

Partita
Intestatura FF

AI AĦ AI AĦ AI AĦ
13 06 Fond ta’ Solidarjetà
13 06 01Fond ta’ Solidarjetà tal-

Unjoni Ewropea — Stati 
Membri 

3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02Fond ta’ Solidarjetà tal-
Unjoni Ewropea — Pajjiżi 
li qed jinnegozjaw is-
sħubija

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

Kapitolu 13 06 — Total p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

Skont il-punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali, meta tkun qed tippreżenta din il-proposta biex 
tuża l-Fond, il-Kummissjoni tagħti bidu għall-proċedura tat-trilogu ssemplifikata bil-għan li 
tiżgura l-qbil taż-żewġ fergħat tal-Awtorità Baġitarja dwar il-ħtieġa li l-Fond jintuża u dwar l-
ammont meħtieġ.

Skont ftehim intern mal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (REGI), dan il-kumitat għandu jiġi 
assoċjat mal-proċess, sabiex jingħataw appoġġ u kontribut kostruttivi għall-implimentazzjoni 
tal-Fond ta' Solidarjetà. Wara l-valutazzjoni tat-talbiet, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
(REGI) tal-Parlament Ewropew ta l-fehma tiegħu dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond, kif 
imfisser fl-ittra mehmuża mar-rapport preżenti.

Abbażi ta’ dan, ir-Rapporteur jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni 
għal deċiżjoni annessa ma' dan ir-rapport.
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ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI


