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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Minħabba ż-żieda sinifikanti fin-numri 
u s-severità ta' diżastri naturali u kkawżati 
mill-bniedem fl-aħħar snin u f'sitwazzjoni 
fejn diżastri fil-futur x'aktarx se jkunu aktar 
estremi u kumplessi b'konsegwenzi kbar u 
fuq żmien itwal, li jirriżultaw b'mod 
partikolari, minn tibdil fil-klima u 
interazzjoni potenzjali bejn bosta perikli 
naturali u teknoloġiċi, approċċ integrat 
għall-ġestjoni tad-diżastri kull ma jmur qed 
isir aktar importanti. L-Unjoni għandha 
tappoġġja, tikkoordina u tissupplimenta 
azzjonijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-
protezzjoni ċivili bil-għan li jkun hemm 
titjib fl-effikaċja ta' sistemi għall-
prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni għal 
diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem.

(1) Minħabba ż-żieda sinifikanti fid-
diżastri naturali u kkawżati mill-bniedem 
fl-aħħar snin u f'sitwazzjoni fejn diżastri 
fil-futur x'aktarx se jkunu aktar estremi u 
kumplessi b'konsegwenzi kbar u fuq żmien 
itwal, li jirriżultaw b'mod partikolari, minn 
tibdil fil-klima, li jolqot b'mod 
sproporzjonat il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
interazzjoni potenzjali bejn bosta perikli 
naturali u teknoloġiċi, approċċ integrat 
għall-ġestjoni tad-diżastri kull ma jmur qed 
isir aktar importanti. L-Unjoni għandha 
tappoġġja, tikkoordina u tissupplimenta 
azzjonijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-
protezzjoni ċivili bil-għan li jkun hemm 
titjib fl-effikaċja ta' sistemi għall-
prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni għal 
diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9 bis) Jeħtieġ li jiġu żviluppati l-
kapaċitajiet ta’ pożizzjonament minn 
qabel tas-servizzi tas-sokkors bil-għan li 
tittejjeb ir-rapidità tal-intervent tal-Unjoni 
f’każ ta’ katastrofi. Għalhekk, li jinżamm 
għaddej is-sostenn finanzjarju tal-Unjoni 
huwa indispensabbli għall-iżvilupp tad-
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depożiti/pjattaformi li jiggarantixxu l-
effikaċja f’dawk li huma rapidità, kwalità 
u l-effikaċja mqabbda man-nefqa. F’dan 
is-sens, l-Unjoni tkun qed tirbaħ meta 
tutilizza r-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi 
u t-territorji extra-Ewropej tal-Unjoni, 
mingħajr esklussività, bħala punti ta’ 
appoġġ biex ikun jista’ jsir il-
pożizzjonament minn qabel tal-prodotti 
essenzjali u tal-loġistika u b’hekk tiġi 
ffaċilitata l-previżjoni ta’ mezzi umani u 
materjali Ewropej, f’każ ta’ intervent 
umanitarju ta’ urġenza barra mill-Unjoni.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) B'rispett għall-interventi ta' għajnuna 
bħala reazzjoni għal diżastri 'l barra mill-
Unjoni, il-Mekkaniżmu għandu jiffaċilita u
jappoġġja azzjonijiet meħuda mill-Istati 
Membri u l-Unjoni bħala entità sħiħa 
sabiex tiġi promossa l-konsistenza f'ħidma 
internazzjonali tal-protezzjoni ċivili. In-
Nazzjonijiet Uniti, fejn tkun preżenti, 
għandha rwol ta’ koordinament 
komprensiv għall-operazzjonijiet ta’ 
għajnuna fil-pajjiżi terzi. L-għajnuna tal-
protezzjoni ċivili pprovduta skont il-
Mekkaniżmu għandha tiġi kkoordinata 
man-Nazzjonijiet Uniti u partijiet oħra 
internazzjonali rilevanti biex kemm jista' 
jkun tkabbar l-użu tar-riżorsi disponibbli u 
tevita kwalunkwe duplikazzjoni inutli tal-
isforzi. Il-koordinazzjoni mtejba tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili permezz tal-
Mekkaniżmu hija prerekwiżit għall-appoġġ 
tal-isforz tal-koordinazzjoni globali u l-
iżgurar ta’ kontribut komprensiv tal-Unjoni 
għall-isforz globali ta’ għajnuna. F'diżastri 
ewlenin fejn l-għajnuna tingħata sew taħt 
il-Mekkaniżmu kif ukoll taħt ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 

(15) B'rispett għall-interventi ta' għajnuna 
bħala reazzjoni għal diżastri 'l barra mill-
Unjoni, il-Mekkaniżmu għandu jiffaċilita u 
jappoġġja azzjonijiet meħuda mill-Istati 
Membri u l-Unjoni bħala entità sħiħa 
sabiex tiġi promossa l-konsistenza f'ħidma 
internazzjonali tal-protezzjoni ċivili. Il-
maġġoranza tal-interventi tal-
mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili tal-
Unjoni saru barra mill-Unjoni, 
prinċipalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
In-Nazzjonijiet Uniti, fejn tkun preżenti, 
għandha rwol ta’ koordinament 
komprensiv għall-operazzjonijiet ta’ 
għajnuna fil-pajjiżi terzi. L-għajnuna tal-
protezzjoni ċivili pprovduta skont il-
Mekkaniżmu għandha tiġi kkoordinata 
man-Nazzjonijiet Uniti u partijiet oħra 
internazzjonali rilevanti biex kemm jista' 
jkun tkabbar l-użu tar-riżorsi disponibbli u 
tevita kwalunkwe duplikazzjoni inutli tal-
isforzi. Il-koordinazzjoni mtejba tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili permezz tal-
Mekkaniżmu hija prerekwiżit għall-appoġġ 
tal-isforz tal-koordinazzjoni globali u l-
iżgurar ta’ kontribut komprensiv tal-Unjoni 
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tal-20 ta’ Ġunju 1996 rigward l-għajnuna 
umanitarja, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-effikaċja, il-koerenza u l-
komplementarjetà tar-reazzjoni 
komprensiva tal-Unjoni, b'rispett għall-
Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna 
Umanitarja.

għall-isforz globali ta’ għajnuna. F'diżastri 
ewlenin fejn l-għajnuna tingħata sew taħt 
il-Mekkaniżmu kif ukoll taħt ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 
tal-20 ta’ Ġunju 1996 rigward l-għajnuna 
umanitarja, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-effikaċja, il-koerenza u l-
komplementarjetà tar-reazzjoni 
komprensiva tal-Unjoni, b'rispett għall-
Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna 
Umanitarja.

Emenda4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Meta l-użu ta’ kapaċitajiet militari 
jitqies xieraq għall-appoġġ ta' 
operazzjonijiet ta' protezzjoni ċivili, il-
kooperazzjoni mal-persunal militari
għandha ssegwi l-modalitajiet, il-proċeduri 
u l-kriterji stabbiliti mill-Kunsill jew mill-
korpi kompetenti tiegħu biex l-assi u l-
kapaċitajiet militari rilevanti għall-
protezzjoni tal-popolazzjonijiet ċivili jkunu 
disponibbli għall-Mekkaniżmu.

(19) L-użu ta' riżorsi militari jista' 
jikkostitwixxi appoġġ essenzjali għall-
operazzjonijiet umanitarji bħala rispons 
għad-diżastri naturali. Meta l-użu ta’ 
kapaċitajiet militari - fejn ma jistax isir 
mod ieħor - jitqies xieraq għall-appoġġ ta' 
operazzjonijiet ta' protezzjoni ċivili, il-
kooperazzjoni mal-persunal militari trid 
issegwi l-modalitajiet, il-proċeduri u l-
kriterji stabbiliti mill-Kunsill jew mill-
korpi kompetenti tiegħu biex l-assi u l-
kapaċitajiet militari rilevanti għall-
protezzjoni tal-popolazzjonijiet ċivili jkunu 
disponibbli għall-Mekkaniżmu, kif ukoll 
għad-"Direttivi dwar l-użu tar-riżorsi 
militari u tal-protezzjoni ċivili barranin 
fil-qafas tal-operazzjonijiet ta' salvataġġ 
f'każ ta' diżastru" (id-Direttivi ta' Oslo, 
rev.1.1. tal-2007) u għad-"Direttivi dwar 
l-użu tar-riżorsi militari u tal-protezzjoni 
ċivili fil-qafas tas-sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza kumplessi" (MCDA, rev.1 tal-
2006). 
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Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "diżastru" tfisser kwalunkwe sitwazzjoni 
li jkollha jew li jista' jkollha impatt negattiv 
fuq persuni, l-ambjent jew il-proprjetà;

1. "diżastru" tfisser kwalunkwe 
sitwazzjoni - ikkawżata mill-bniedem jew 
marbuta ma' fenomeni naturali - li jkollha 
jew li jista' jkollha impatt negattiv fuq 
persuni, l-ambjent jew il-proprjetà;

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm distinzjoni bejn id-diżastri kkwawżati mill-bniedem (inkwiet 
politiku, kunflitti armati) minn dawk marbuta ma' fenomeni naturali, għax il-problemi u r-
regoli ta' intervent ta' salvataġġ (umanitarji u protezzjoni ċivili) jvarjaw skont il-kuntest.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jidentifikaw u jiżguraw sinerġiji bejn 
iffinanzjar għal għajnuna materjali u 
għajnuna umanitarja pprovduti mill-Unjoni 
u l-Istati Membri fl-ippjanar ta' 
operazzjonijiet ta' reazzjoni barra l-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jidentifikaw u jisfruttaw is-sinerġiji 
eżistenti bejn iffinanzjar għal għajnuna 
materjali u għajnuna umanitarja pprovduti 
mill-Unjoni u l-Istati Membri fl-ippjanar ta' 
operazzjonijiet ta' reazzjoni barra l-Unjoni
u biex tkun affaċċjata kriżi umanitarja.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jiżguraw viżibilità xierqa tal-interventi tal-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi.

8. L-UE turi b'mod ċar il-preżenza u l-
azzjonijiet tagħha; L-Istati Membri u l-
Kummissjoni jiżguraw viżibilità xierqa tal-
interventi tal-Kapaċità Ewropea ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi kemm fuq il-
persuni kif ukoll fuq il-vetturi, b'mod 
partikolari billi jinġarru l-emblema 
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nazzjonali u dik Ewropea. .
Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) it-twaqqif ta' programm ta' tagħlimiet 
miksuba mill-interventi, l-eżerċizzji u t-
taħriġ imwettqa fi ħdan il-qafas tal-
mekkaniżmu, inklużi l-aspetti ta' 
prevenzjoni, tħejjija u reazzjoni, bit-tixrid u 
l-implimentazzjoni tagħhom kif xieraq;

d) it-twaqqif ta' programm ta' tagħlimiet 
miksuba mill-interventi, inklużi dawk 
barra mill-Unjoni, l-eżerċizzji u t-taħriġ 
imwettqa fi ħdan il-qafas tal-mekkaniżmu, 
inklużi l-aspetti ta' prevenzjoni, tħejjija u 
reazzjoni, bit-tixrid u l-implimentazzjoni 
tagħhom kif xieraq;

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) il-koordinament mal-atturi rilevanti 
kollha, b'mod partikolari fil-fażi ta’ għeluq 
tal-intervent ta’ għajnuna taħt il-
Mekkaniżmu, biex jiffaċilita trasferiment 
bla xkiel; 

e) il-koordinament mal-atturi rilevanti 
kollha, b'mod partikolari fil-fażi ta’ għeluq 
tal-intervent ta’ għajnuna taħt il-
Mekkaniżmu, biex jiffaċilita trasferiment 
bla xkiel; kontribut għar-rinfurzar tal-
konnessjoni bejn l-emerġenza, ir-
rijabilitazzjoni u l-iżvilupp mal-atturi 
umanitarji u dawk tal-iżvilupp;

Ġustifikazzjoni

Ħafna drabi, teżisti lakuna bejn il-fażi umanitarja u dik tal-iżvilupp u nuqqas ta' 
koordinament u kumplementarjetà. Il-protezzjoni ċivili, li tintervjeni fil-fażi tal-emerġenza, 
tista' tikkontribwixxi għar-rinfurzar ta' din il-konnessjoni (LRRD) u l-azzjonijiet tagħha 
jistgħu jantiċipaw il-fażi tal-iżvilupp.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 16 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Jitfittxu sinerġiji ma' strumenti oħrajn 
tal-Unjoni, u b'mod partikolari, ma' 

11. Jitfittxu sinerġiji ma' strumenti oħrajn 
tal-Unjoni, u b'mod partikolari, ma' 
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azzjonijiet iffinanzjati taħt ir-Regolament
(KE) Nru 1257/96.

azzjonijiet iffinanzjati taħt ir-Regolament 
(KE) Nru 1257/96 tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 1996 rigward l-għajnuna 
umanitarja. L-azzjonijiet relevanti tar-
regolament preżenti u li huma eliġibbli 
għal finanzjament skont id-deċiżjoni 
preżenti ma jibbenefikawx minn 
finanzjament għal għajnuna umanitarja 
skont l-imsemmi regolament.

Emenda 11

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. L-ammont finanzjarju ta' referenza 
għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għall-perijodu 2014 sa 2020 huwa ta' [...] fi 
prezzijiet attwali.

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."

50% ta' dan l-ammont jittieħed minn
intestatura 3 "Sigurtà u Ċittadinanza" tal-
qafas finanzjarju u 50% mill-intestatura 4
"Ewropa Globali."

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż totali tal-interventi barra mill-Unjoni se jiżdiedu matul il-perjodu 2014-2020 bħala 
riżultat ta': 

(1) ir-rata ogħla ta' kofinanzjar tal-ispejjeż tat-trasport u tal-loġistika prevista fl-Artikolu 23 
ta' din id-deċiżjoni, 

(2) ir-rinfurzar tal-azzjonijiet fl-oqsma tal-prevenzjoni u tal-preparazzjoni, 

(3) l-estensjoni tal-azzjonijiet previsti fl-Artikoli 20, 21(a) sa (f) għall-pajjiżi relevanti tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat, għall-pajjiżi kandidati potenzjali li mhux qed jipparteċipaw fil-
mekkaniżmu, kif ukoll, kif propost mir-rapporteur, bħala każ b'każ, għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw l-anqas avvanzati. 

Barra minn hekk, f'dawn l-aħħar snin, il-maġġoranza tal-interventi tal-protezzjoni ċivili tal-
UE saru barra mill-Unjoni, b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-pakketti 
finanzjarji għall-perjodu 2014-2020 iridu jirriflettu din ir-realtà.
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Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 26 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 26 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta assistenza taħt il-Mekkaniżmu 
tikkontribwixxi għal reazzjoni umanitarja 
tal-Unjoni usa', azzjonijiet li jirċievu 
assistenza finanzjarja taħt din id-Deċiżjoni 
jkunu konsistenti mal-prinċipji humanitarji 
msemmija fil-Kunsens Ewropew dwar l-
Għajnuna Umanitarja.

3. Meta assistenza taħt il-Mekkaniżmu 
tikkontribwixxi għal reazzjoni umanitarja 
tal-Unjoni, b'mod partikolari fis-
sitwazzjonijiet ta' emerġenza kumplessi, 
azzjonijiet li jirċievu assistenza finanzjarja 
taħt din id-Deċiżjoni jkunu konsistenti mal-
prinċipji humanitarji msemmija fil-
Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna 
Umanitarja. L-użu tar-riżorsi tal-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi 
jrid ikun ibbażat fuq il-bżonnijiet 
identifikati u jikkonforma mal-prinċipji 
dwar l-użu tal-protezzjoni ċivili u tar-
riżorsi u l-apparat militari bħal dawk 
ifformulati fil-Kunsens Ewropew dwar l-
Għajnuna Umanitarja.

Ġustifikazzjoni

Ir-rispett tal-prinċipji umanitarji (newtralità, imparzjalità, indipendenza u umanità) kif ukoll 
l-intervent ibbażat fuq evalwazzjoni tal-bżonnijiet iridu jiggwidaw l-azzjonijiet tal-umanitarji 
u tal-protezzjoni ċivili. Huwa aktar u aktar il-każ matul is-sitwazzjonijiet ta' emerġenza 
kumplessi fejn huwa possibbli li jkun hemm konfużjoni bejn l-atturi differenti, li jagħmel 
diffiċli wkoll it-twassil tal-għajnuna u l-aċċess għall-popolazzjonijiet. 
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Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 28 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Assistenza Finanzjarja msemmija fl-
Artikoli 20 u l-Artikolu 21 (a) sa (f) tista' 
tingħata lil pajjiżi li jaqgħu taħt il-Politika 
Ewropea tal-Viċinat kif ukoll pajjiżi 
kandidati potenzjali li ma jipparteċipawx 
fil-Mekkaniżmu.

2. Assistenza Finanzjarja msemmija fl-
Artikoli 20 u l-Artikolu 21 (a) sa (f) tista' 
tingħata lil pajjiżi li jaqgħu taħt il-Politika 
Ewropea tal-Viċinat, pajjiżi kandidati 
potenzjali li ma jipparteċipawx fil-
Mekkaniżmu, kif ukoll pajjiżi li qed 
jiżviluppaw l-anqas avvanzati, li jkunu 
każ b'każ u konformi mal-istrateġija ta' 
appoġġ għat-tnaqqis tar-riskji tad-diżastri 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw1.

_______________

1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew: L-
istrateġija tal-UE ta' sostenn għat-tnaqqis 
tar-riskju ta' diżastri fil-pajjiżi fil-fażi ta' 
żvilupp, 23.2.2009. COM(2009) 0084 
finali.

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni trid tagħti l-possibilità li tiffinanzja l-azzjonijiet ta' prevenzjoni u ta' 
preparazzjoni fil-pajjiżi l-anqas żviluppati, u f'każijiet partikolari, bħal f'Ħaiti, fil-pajjiżi li 
jgħaddu regolarment minn diżastri naturali.
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