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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u 
dawk ikkawżati mill-bniedem1; jappoġġa l-opinjoni li l-prevenzjoni tad-diżastri ma tistax 
tkun separata mill-intervent; jafferma mill-ġdid il-ħidma preċedenti tal-Parlament2 dwar 
dan is-suġġett u jiddispjaċih li l-Kummissjoni għadha ma preżentatx proposti leġiżlattivi 
bi qbil mal-proposti tal-Parlament; jenfasizza l-bżonn li jiġu stabbiliti leġiżlazzjoni u linji 
gwida komprensivi bi standards minimi, li jirriflettu approċċ globali lejn politika tal-UE 
effettiva dwar il-ġestjoni tad-diżastri; ifakkar li, fin-nuqqas ta’ dan, it-Trattat ta’ Lisbona 
jawtorizza r-rikors għal kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri, u li dan is-suġġett 
jista’ jiġi ttrattat ukoll f’dan l-ambitu;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżviluppa approċċ lejn id-diżastri naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem li jkun marbut mill-qrib mal-istadji kollha: prevenzjoni, tħejjija, 
reazzjoni immedjata u rkupru, kollha marbuta mill-qrib ma’ politika ta’ ġestjoni ta’ malajr 
u effettiva; ifakkar li ż-żieda fil-kapaċità tar-reazzjoni għandha tqis it-tipi kollha ta’ 
diżastri (kemm fi ħdan l-UE, kif ukoll lil hinn minnha, kemm f’każ ta’ diżastri naturali, kif 
ukoll dawk ikkawżati mill-bniedem), l-istrumenti kollha tal-UE, u l-koordinazzjoni 
interistituzzjonali;

3. Jappoġġa strateġija unika għall-UE kollha permezz tal-introduzzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni 
uniformi għal kull tip ta’ diżastru, li jiżgura solidarjetà totali bejn il-pajjiżi meta wieħed 
ikun qed ifittex soluzzjoni għad-diżastri; iħeġġeġ biex f’din l-istrateġija tingħata attenzjoni 
speċjali lir-reġjuni Ewropej l-iktar iżolati, dawk b’popolazzjoni żgħira ħafna, iż-żoni tal-
muntanji u dawk li jinsabu fil-fruntieri u dawk l-iktar żvantaġġati f’termini ekonomiċi;

4. Jappoġġa l-elementi prinċipali tal-approċċ Komunitarju, imma jqis li dawn mhumiex 
biżżejjed għas-settur agrikolu; hu tal-fehma li hu essenzjali li jkun hemm prevenzjoni tad-
diżastri li tkun ibbażata fuq l-għarfien; jenfasizza l-bżonn li tinħoloq bażi tad-data ta’ 
rekords dwar id-diżastri ekonomiċi u soċjali, fl-interess ta’ sorveljanza effiċenti, inkluż l-
immappjar taż-żoni li huma f’riskju miżjud, kif ukoll li jiġu fformulati miżuri xierqa għan-
natura speċifika tar-riskji maġġuri f’kull reġjun; 

5.  Jinkoraġġixxi r-rabta bejn l-atturi u l-politiki matul iċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri, filwaqt 
li jenfasizza l-benefiċċji ta’ forza ta’ reazzjoni rapida li ttejjeb il-koordinazzjoni u s-
solidarjetà fost l-Istati Membri, u dan għaliex ebda pajjiż m’għandu r-riżorsi neċessarji u 
suffiċjenti biex jiffaċċja, waħdu, id-diżastri naturali; jappoġġa l-inizjattiva li jitniehed grupp 
ta' partijiet interessati u jitlob li jiddaħħlu r-rappreżentanti mill-agrikoltura fil-mekkaniżmi 
proposti għall-ġestjoni tal-kriżi bil-għan, inter alia, li l-prinċipju tal-multifunzjonalità jsir 

                                               
1 COM(2009)0082.
2 Rapport tat-18 ta’ Mejju 2006 dwar id-diżastri naturali (nirien fil-foresti, nixfa u għargħar) – l-aspetti agrikoli 
(C 297 E, 7.12.2006, p. 363); riżoluzzjoni tas-16 ta’ Frar 2006 dwar il-ġestjoni tar-riskju u tal-kriżi fis-settur 
agrikolu (C 290 E, 29.11.2006, p. 407); riżoluzzjoni tad-19 ta’ Ġunju 2008 dwar it-Titjib tal-kapaċità tal-Unjoni 
fir-reazzjoni għad-diżastri (C 286 E, 14.8.2008, p. 15).
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realtà;

6. Jenfasizza l-fatt li l-effetti tad-diżastri naturali qegħdin jeċċedu l-fruntieri legali u 
amministrattivi tar-reġjuni u tal-Istati Membri u għalhekk l-immappjar tar-riskju għandu 
jkun akkumpanjat minn mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni territorjali b’firxa wiesgħa li 
joperaw indipendentement minn dawn il-fruntieri fil-livell tal-makroreġjun, sabiex il-
ġlieda kontra d-diżastri naturali jew dawk ikkawżati mill-bniedem tkun iktar effettiva 
kemm f’dik li hi l-prevenzjoni kif ukoll f’dak li hu l-intervent;

7. Iħeġġeġ li jkun hemm kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, il-pajjiżi ġirien tal-UE u l-pajjiżi 
li qegħdin jiżviluppaw fi proġetti transkonfinali li jiskambjaw l-aħjar prattiki u jxerdu għerf 
prattiku permezz tal-programmi tal-politika Ewropea tal-viċinat u tal-programmi ta’ 
żvilupp;

8. Iqis li l-aktar esperjenzi reċenti u dawk tal-aħħar snin juru biċ-ċar il-ħtieġa ta’ 
konsolidazzjoni ikbar tal-kapaċitajiet ta’ prevenzjoni, ta’ tħejjija u ta’ intervent tal-
Protezzjoni Ċivili Ewropea fir-rigward kemm tad-diżastri naturali u kemm ta’ dawk 
ikkawżati mill-bniedem, u jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu miżuri rilevanti bħala 
turija viżibbli tas-solidarjetà tal-Ewropa ma’ pajjiżi milquta minn każ ta’ force majeure; 
jappoġġa attivitajiet immirati biex itejbu l-ħeffa tal-Protezzjoni Ċivili tal-Istati Membri, 
b’mod partikulari permezz ta’ skambju ta’ esperti, l-aqwa prattiki, eżerċiżżji u proġetti ta’ 
tħejjija;

9. Jiddispjaċih ħafna għat-telf serju u għall-għadd kbir ta’ vittmi tad-diżastri naturali li dan l-
aħħar laqtu xi wħud mill-Istati Membri u huwa tal-fehma li għandu jiġi eżaminat mill-
aktar fis jekk il-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ tnaqqis tar-riskju humiex adattati biex iwasslu 
għat-tagħlimiet neċessarji sabiex fil-futur fl-Istati Membri jkun hemm prevenzjoni tal-
effetti qerrieda ta’ diżastri bħal dawn u tkun tista’ titnaqqas il-gravità tagħhom; jistieden 
lill-Kummissjoni biex titlob mill-Istati Membri programmi operazzjonali għal intervent 
f’każijiet ta’ diżastri naturali bil-għan li jingħata lok għall-iskambju ta’ esperjenzi biex 
wieħed ikun jista’ jiġbed konklużjonijiet dwar miżuri ta’ emerġenza, dwar il-
koordinazzjoni tal-organi amministrattivi u tas-servizzi operattivi, kif ukoll dwar id-
disponibilità ta’ riżorsi umani u materjali meħtieġa;

10. Jitlob lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali biex jiffaċilitaw il-ħolqien ta’ kuxjenza fir-
rigward tal-prevenzjoni tad-diżastri, partikolarment fi skejjel u komunitajiet rurali; 

11. Ifakkar li investimenti fl-immaniġġjar sostenibbli tal-ekosistema jew immaniġġjar 
ambjentali xieraq joffri soluzzjonijiet li ma jiswewx ħafna flus sabiex titnaqqas il-
vulnerabilità tal-komunità għad-diżastri; ekosistemi b’saħħithom jaġixxu bħala difiża 
naturali kontra avvenimenti li magħhom hemm marbut il-perikolu u ta’ spiss jintefqu inqas 
flus għall-installazzjoni jew il-manutenzjoni tagħhom, u ta’ spiss huma iktar effettivi minn 
strutturi fiżiċi tal-inġinerija; skont il-Bank Dinji (2004), investimenti f’miżuri ta’ 
prevenzjoni, inkluża l-manutenzjoni ta’ ekosistemi b’saħħithom, jiswew seba’ darbiet inqas 
mill-ispejjeż li jintefqu f’każ ta’ diżastri;

12. Jirreferi għall-ħtieġa li fiċ-ċiklu tal-immaniġġjar tad-diżastri jiġu inklużi l-persuni li 
jirrappreżentaw l-agrikoltura, sabiex tkun tista’ ssir evalwazzjoni realistika ta’ dan is-settur, 



AD\809303MT.doc 5/10 PE438.486v02-00

MT

sabiex ikunu jistgħu jiġu kkoordinati aħjar riżorsi eżistenti u b’hekk il-kapaċità tal-Unjoni li 
tirreaġixxi mill-aktar fis tkompli tissaħħaħ;

13.  Iqis li l-produzzjoni agrikola u tal-foresti hija vulnerabbli għall-fenomeni tal-klima bħal 
nixfa, ġlata, silġ, nirien tal-foresti, tempesti, għargħar, xita qalila u tempesti, għal riskji tas-
saħħa bħal infestazzjonijiet, mard tal-annimali, epidemiji u epidemiji kkawżati mill-
annimali, għall-qerda minħabba l-annimali salvaġġi, u għall-konsegwenzi tal-attivitajiet 
umani bħat-tibdil fil-klima, it-tniġġis, ix-xita tal-aċidu u l-kontaminazzjoni ġenetika mhux 
intenzjonata u mhux maħsuba, għal ċediment tal-art minħabba problemi relatati mal-
ippjanar urban u reġjonali, għall-inċidenti teknoloġiċi u inċidenti relatati mat-trasport, għad-
deżertifikazzjoni taż-żoni muntanjużi u għal nirien fil-foresti prinċipalment minħabba n-
nuqqas ta’ manutenzjoni tal-foresti u mġiba kriminali, u għall-kontaminazzjoni tax-xmajjar 
minħabba t-tixrid kimiku mill-fabbriki, it-tixrid tan-nutrienti u n-negliġenza tal-viżitaturi 
tal-foresti; 

14.  Jenfasizza li d-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem jipperikolaw il-vijabilità 
ekonomika tal-irziezet u jwasslu għal tnaqqis fil-popolazzjoni, jintensifikaw l-erożjoni u d-
deżertifikazzjoni, jagħmlu dannu lill-ekosistemi, jipperikolaw il-bijodiversità u jeffettwaw 
serjament il-kwalità tal-ħajja tal-bqija tal-popolazzjoni rurali; jemmen li l-konsegwenzi 
huma iktar kritiċi f’żoni bi żvantaġġi naturali u bl-ebda possibilità ta’ diversifikazzjoni 
ekonomika, fejn l-agrikoltura, li toffri mezz ta’ għajxien, hija s-settur prinċipali jew l-uniku 
settur tal-ekonomija, fatt li f’dan is-settur iwassal għal nuqqas ta’ provvisti tal-ikel, nuqqas 
ta’ postijiet tax-xogħol fir-reġjun ikkonċernat u għal migrazzjoni tal-popolazzjoni għal żoni 
urbani;

15. Jenfasizza l-irwol li għandhom il-bdiewa bħala gwardjani tal-kampanja fl-Unjoni Ewropea; 
iqis, għalhekk li huwa neċessarju li tiġi promossa l-manutenzjoni tal-attivitajiet agrikoli 
b’mod vijabbli bl-għan li jiġu kkontrollati l-abbandun tal-produzzjoni u d-depopolazzjoni 
ta’ żoni rurali, fenomenu li jkompli jżid ir-riskju ta’ nirien fil-foresti;

16.  Ifakkar li l-agrikoltura hija kruċjali f’dan il-kuntest, peress li din tiżgura l-eżistenza ta' 
ekonomiji rurali u tnaqqas il-migrazzjoni lejn żoni urbani, filwaqt li tipprovdi 
kundizzjonijiet ambjentali tajbin għall-art, tnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju u 
tikkontribwixxi għall-qbid tagħhom, filwaqt li tittejjeb iż-żamma tal-ħamrija li twassal s-
sistemi tax-xmajjar u tal-ilmijiet tal-kosta lejn l-istat naturali tagħhom u tippromwovi l-
irkupru tal-ispazji naturali;

17. ifakkar li l-pjanti jieħdu s-CO2 mill-arja għall-proċess tal-fotosintesi u jipproduċu 
bijomassi, li jistgħu jinbidlu f’bijogass, bijofjuwils u prodotti industrijali; ifakkar ukoll li l-
użu li dejjem jikber ta’ prodotti agrikoli għall-produzzjoni ta’ prodotti industrijali bħall-
polimeri, lubrikanti, prodotti għat-trattament tas-superfiċji, solventi u fibri wkoll jista’ 
jwassal għal fatt li jkun hemm tnaqqis fid-dipendenza fuq sorsi tal-enerġija mhux 
rinnovabbli;

18. Huwa tal-opinjoni li hemm sensiela sħiħa ta’ pjanti tal-enerġija, li, flimkien mal-enerġija 
tar-riħ u tax-xemx, jistgħu  jagħtu kontribut sinifikanti għall-garanzija tal-enerġija fl-UE;

19. Huwa tal-opinjoni li l-impatti negattivi prevedibbli tat-tibdil fil-klima fuq il-produzzjoni 
agrikola se jitfgħu iktar pressjoni biex tinżamm is-sigurtà tal-ikel bħal kwisjoni ta’ 
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neċessità, li se tmur għall-agħar b'żieda demografika ta' biljuni sal-2050, li tkun teħtieġ 
żieda korrispondenti ta' 70% tal-kapaċità ta' produzzjoni %; dawn l-aspetti kollha 
jagħmluha ċara li s-sigurtà tal-prodotti tal-ikel, it-trażżin tat-tibdil fil-klima, id-diżastri 
naturali u t-tnaqqis tal-faqar huma tabilħaqq marbutin flimkien;

20. Javża dwar il-bżonn li l-Politika Agrikola Komuni tal-futur għandu jkollha għad-
dispożizzjoni tagħha mezzi finanzjarji, li permezz tal-adattazzjoni għat-tibdil fil-klima u l-
konsegwenzi diżastrużi tiegħu, partikolarment permezz tal-prevenzjoni tal-konsegwenzi 
tad-diżastri naturali, tkompli tiżgura l-provvista tal-prodotti tal-ikel lill-popolazzjoni 
Ewropea, u b’hekk sfidi oħra possibbli jkunu jistgħu jiġu ffaċċjati;

21. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tistudja l-vijabilità tal-istabbiliment ta’ Fond ta’ 
adattament għat-tibdil fil-klima fil-kuntest tal-prospettivi finanzjarji li jmiss, bl-għan li 
jikkontribwixxi għall-finanzjament ta’ miżuri ta’ prevenzjoni kontra d-diżastri naturali fid-
diversi setturi ekonomiċi;

22. Ifakkar li l-foresti huma importanti l-ewwel nett għall-produzzjoni tal-injam, imma wkoll 
għaż-żamma tal-bijodiversità, il-prevenzjoni tan-nirien, l-għargħar, il-valangi u l-
erożjoni, il-ġestjoni tar-riżorsi ta’ taħt l-art, il-ġestjoni tal-pajsaġġ u għas-sekwestru tal-
karbonju; għalhekk l-UE teħtieġ minnufih politika dwar il-foresti, li tikkunsidra d-
diversità tal-foresti Ewropej u tħares il-preservazzjoni u l-protezzjoni tagħhom u l-
adattament tagħhom għall-miżuri kontra r-riskji li jiffaċċjaw,ibbażati fuq tagħrif 
xjentifiku;  

23. Jenfasizza l-fatt li l-perjodi ta’ nixfa persistenti fl-aħħar snin aġevolaw iż-żieda tan-nirien 
fil-foresti fl-Ewropa, u b’hekk fl-istess ħin aggravaw id-deżertifikazzjoni ta’ numru kbir ta’ 
reġjuni;

24. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex, bħad-direttiva dwar l-għargħar li diġà teżisti, 
tippreżenta proposta għal direttiva għall-ġlieda kontra n-nixfa, bl-għan li tinkiseb 
koordinazzjoni aħjar tal-politiki tal-Istati Membri fil-qasam u li jsir l-aħjar użu mil-
istrumenti Komunitarji disponibbli;

25.  Iqis li n-nirien tal-foresti huma problema serja f’ħafna partijiet tal-Ewropa u għandhom 
jittieħdu miżuri hemm sabiex tkun evitata l-afforestazzjoni densa u li tinbidel il-
kompożizzjoni tal-foresta; jemmen li għandha tingħata preferenza lill-ispeċi indiġeni u lill-
foresti mħallta fl-interess ta’ reżistenza ikbar għan-nirien, għat-tempesti u għall-ħsara mill-
insetti, billi jiġu osservati l-kondizzjonijiet naturali differenti fil-foresti Nordiċi Boreali 
meta mqabbla mal-foresti fin-Nofsinhar tal-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jinkludu dispożizzjonijiet legali b’sanzjonijiet dwar ir-
responsabilità ċivili u kriminali għall-vandali, u biex tikkoordina timijiet ta’ valutazzjoni li 
jkunu kkonsultati dwar l-irkupru taż-żona milquta, sabiex tiġi evitata l-attività spekulattiva; 

26. Jappoġġa l-ħolqien ta’ politika ġenwina tal-foresta maħluqa biex ittejjeb il-ġestjoni u l-
konservazzjoni tal-foresti, filwaqt li jqis l-irwol fundamentali li għandhom fil-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima, li qed iħalli impatt li dejjem qed jikber fuq id-diżastri naturali;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex idaħħlu fil-kalkolu tal-primjums 
agroambjentali l-ispejjeż żejda appoġġati mill-agrikolturi għall-adozzjoni ta’ interventi 



AD\809303MT.doc 7/10 PE438.486v02-00

MT

finalizzati fil-prevenzjoni tan-nirien (bħat-tindif tal-waqqafa tan-nar, tneħħija ta’ pjanti 
arborej mejta, ħdim tal-art tul il-perimetru tal-għelieqi, eċċ.) u disponiment tal-ilmijiet 
(tindif tal-art imtarrġa u kanali);

28. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu użu mill-aħjar prattiki agrikoli, 
li f’xi wħud mill-Istati Membri diġà wasslu biex titnaqqas bin-nofs il-kwantità ta’ nitroġenu 
użata fil-fertilizzanti, mingħajr ma naqset il-produzzjoni agrikola;

29.  Ifakkar li l-ilma spiss ikun imdaħħal f’diżastri naturali, mhux biss minħabba l-għargħar - li 
spiss ikun marbut ma’ ppjanar inadegwat - ġlata, silġ u kontaminazzjoni tal-baċini tax-
xmajjar, imma wkoll minħabba l-iskarsezza tiegħu, li tista’ ġġib bidliet sinifikanti bħad-
deżertifikazzjoni ta’ żoni kbar tal-Ewropa tan-Nofsinhar u tax-Xlokk;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti rapport dwar l-implimentazzjoni fl-Istati Membri tal-
Artikoli 70 u 71 tad-dispożizzjonijiet tal-Kontrolli tas-Saħħa fuq l-assikurazzjoni tar-riskju 
u l-iskema ta’ fond reċiproku; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal 
sistema Ewropea konġunta li tindirizza aħjar ir-riskju u n-nuqqas ta' stabilità tad-dħul tal-
bdiewa relatati mad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem; jisħaq li din għandha 
tkun iktar ambizzjuża mill-mudell preżenti sabiex tkun evitata l-multipliċità ta’ skemi 
differenti ta’ assikurazzjoni fl-UE, u b'hekk jinħolqu żbilanċi enormi bejn id-dħul tal-
bdiewa;

31. Iqis li huwa imperattiv li sistema ta’ kumpens minimu għal diżastri naturali jew dawk 
ikkawżati mill-bniedem tkun aċċessibbli bl-istess mod għall-bdiewa kollha Ewropej, u 
jilmenta li l-Artikolu 11, paragrafu 8 tar-Regolament (KE) tal-Kummissjoni 
Nru 1857/20061 minħabba s-sistema ta’ assigurazzjoni ferm differenti bejn Stat Membru u 
ieħor ma jistax jiġi traspost u jirrakkomanda li l-promozzjoni tal-miżuri ta’ prevenzjoni 
għandha tingħata prijorità għall-kalkolu ta’ primjums ta’ assigurazzjoni agrikola;

32.  Ifakkar li l-iskemi ta’ assikurazzjoni huma previsti skont il-kaxxa l-ħadra tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u li l-imsieħba kummerċjali tagħna, bħall-Istati Uniti 
tal-Amerika (il-Counter-Cyclical Programme u d-Disaster Assistance Programmes), 
jużawhom sistematikament biex jassiguraw id-dħul minn ażjendi agrikoli u forestali bħala 
kumpens għall-effetti tad-diżastri naturali kif ukoll għal telf ta’ dħul minħabba n-nuqqas ta’ 
stabilità fis-suq; 

33. Jirreferi għall-istrateġiji ta’ mmaniġġjar li diġà jeżistu għat-tnaqqis tar-riskji fil-livelli 
operattivi, bħal pereżempju strateġiji operattivi interni jew dawk orjentati għas-suq; 
jikkonferma li tali strateġiji għad-diversifikazzjoni, produzzjoni adattata, rotazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, metodi ta’ koltivazzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-ħamrija u li jiffrankaw l-
ilma, swieq bil-quddiem, assigurazzjoni u kuntratti qegħdin fuq quddiem nett u għandhom 
jiġu kumplimentati permezz ta’ strumenti ta’ monitoraġġ;

34. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ l-iskambju ta’ prattiki tajbin bejn l-Istati Membri 
sabiex tipprevieni diżastri kkawżati mill-bniedem, u jistieden lill-Istati Membri biex 
jiżguraw li awtoritajiet reġjonali jintbagħtu għal taħriġ fl-immaniġġjar tad-diżastri; 

                                               
1 ĠU L 358, 16.12.2006, p. 3.
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35.  Iqis li għandu jkun provdut qafas finanzjarju xieraq dwar ir-reazzjoni għad-diżastri u dan 
jista’ jkun artikulat aħjar permezz tal-Fond ta’ Solidarjetà, il-Politika għall-Iżvilupp Rurali, 
il-Politika Reġjonali, is-Seba’ Programm Qafas, l-għajnuniet statali, il-Programm Fokus 
Forestali u tal-programmi Life+; jitlob li fondi speċjali, barra l-PAK, jintużaw għal miżuri 
privati ta’ prevenzjoni bħal pereżempju miżuri sabiex il-foresti jadattaw ruħhom għat-tibdil 
fil-klima u għall-attivitajiet ta’ riċerka adegwati, għar-riforestazzjoni, il-protezzjoni tal-
artijiet mistgħadra u l-ekosistemi assoċjati, l-immoniterjar tal-erożjoni u s-sedimentazzjoni 
fil-kors tal-ilma, li huma użi differenti għall-irkupru tal-art ta’ riskju għoli; jerġa' jitlob li l-
prevenzjoni u l-intervent u l-informazzjoni tal-popolazzjoni jiddaħħlu b’mod xieraq fil-
prospettivi finanzjarji li jmiss; 

36. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ konsolidazzjoni tal-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ diżastri naturali ta’ 
kull tip bis-saħħa tat-tfassil ta’ kunċett Komunitarju għal koordinazzjoni mtejba bejn l-
Istati Membri u għat-titjib tal-funzjonalità u l-koordinazzjoni tad-diversi strumenti 
Komunitarji (Fondi Strutturali, Fond ta’ Solidarjetà, mekkaniżmi għar-reazzjoni 
immedjata u strumenti għall-prevenzjoni tad-diżastri);

37. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timmobilizza l-Fond ta’ Solidarjetà attwali tal-UE bl-iktar 
mod flessibbli possibbli u mingħajr dewmien sabiex ikunu megħjuna l-vittmi tad-diżastri 
naturali u titlob l-introduzzjoni ta’ kriterji aktar trasparenti; 

38. Jistieden lill-Kummissjoni biex tissimplifika u tħaffef il-proċess, b’kunsiderazzjoni tal-
estimi inizjali tad-dannu dirett fuq pajjiż milqut minn diżastru sabiex il-Fond ta’ Solidarjetà 
tal-UE joffri l-effiċjenza massima;

39. Jitlob li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE jitkabbar biex jiddefinixxi 
‘diżastru’ bħala avveniment maġġuri distruttiv li jikkawża dannu serju lill-popolazzjoni u 
lill-ambjent, inklużi diżastri li jevolvu bil-mod bħan-nixfa; iqis li f’din is-sitwazzjoni l-
adozzjoni ta’ miżuri ta' emerġenza tar-razzjonar tal-ilma mill-gvern ċentrali jew reġjonali 
għandhom iqajmu azzjoni mill-Fond Soċjali tal-UE;

40. Jirrakkomanda li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE jitkabbar biex 
ikopri d-danni li sofrew l-agrikoltura u l-foresti;

41. Huwa tal-fehma li l-miżuri eleġibbli għall-appoġġ imsemmija fl-Artikolu 4 tal-Fond Soċjali 
tal-Unjoni Ewropea (FSUE) jikkostitwixxu limitazzjoni żejda u ma jikkunsidrawx 
ċirkostanzi oħrajn simili, bħal pereżempju n-nixfa. f’dan il-kuntest u minkejja l-fatt li mhux 
prattikabbli għall-vittmi ewlenin (persuni privati u negozji) li jirċievu għajnuna diretta, 
hemm bżonn li tiddaħħal klawsola ġdida aktar flessibbli fil-FSUE li tippermetti l-għoti ta’ 
għajnuniet indiretti;42. Jitlob li fil-Fond Soċjali tal-Unjoni Ewropea tiddaħħal kategorija 
ġdida ta’ miżuri oħra li huma ta’ interess pubbliku fir-rigward tat-tiġdid tal-ħajja soċjali u 
ekonomika tal-popolazzjoni u/jew tar-reġjunijiet milquta’ biex ikunu jistgħu jitqiesu 
avvenimenti li l-impatti tagħhom jaffettwaw proprjetà privata li għandha funzjoni bħal dik 
tal-proprjetà pubblika peress li bla dubju hija ta’ importanza għall-benesseri ġenerali;

43. Hu tal-fehma li, fl-istabbiliment ta’ limiti ta’ eliġibilità, hu vitali li titqies id-dimensjoni 
reġjonali, peress li jekk ma jsirx dan ir-reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' diżastri serji ħafna 
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jistgħu jsibu ruħhom esklużi għax il-limitu massimu stipulat għall-Istat Membru kollu ma 
jkunx intlaħaq; iqis li għandha tiġi kkunsidrata wkoll is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni 
mbiegħda u iżolati, bħall-ġżejjer u r-reġjuni l-iktar imbiegħda;

44. Iqis li waqt l-istipulazzjoni tal-limiti f’paragrafu 15, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll 
dawk iż-żoni kollha rurali bi żvantaġġi naturali speċifiċi u ż-żoni abbandunati, b’tali mod 
li jinċentiva li dawn ma jibqgħux jiġu abbandunati;

45. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tappoġġa r-rikostruzzjoni ta’ reġjuni agrikoli li jkunu 
ġarrbu ħsarat gravi, biex tipprova tippromwovi l-ħolqien ta’ impjiegi u biex tieħu l-miżuri 
meħtieġa għat-taffija tal-piżijiet soċjali marbuta mat-telf ta’ impjiegi u sorsi oħra ta’ dħul 
mill-agrikoltura.
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