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PROPOSTA GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem 
(2009/2151(INI))

Il-Parlament Ewropew ,

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Frar 2009 bl-isem 
Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem1 u s-sinteżi tagħha tal-analiżi tal-impatt2; u d-dokument ta’ ħidma tal-
Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2007 dwar ir-rinfurzar tas-sistemi Ewropej ta’ 
twissija bikrija3;

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar in-nirien fil-foresti 
fis-sajf tal-20094; tal-4 ta’ Settembru 2007 dwar id-diżastri naturali5; tas-7 ta' 
Settembru 2006 dwar in-nirien fil-foresti u l-għargħar6; tal-5 ta' Settembru 2002 dwar 
l-għargħar fl-Ewropa7; tal-14 ta' April 2005 dwar in-nixfa fil-Portugall8; tat-12 ta’ 
Mejju 2005 dwar in-nixfa fi Spanja9; tat-8 ta’ Settembru 2005 dwar id-diżastri naturali 
(nirien u għargħar) fl-Ewropa10; ir-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-18 ta' Mejju 2006 dwar 
id-diżastri naturali (nirien fil-foresti, nixfa u għargħar) - aspetti agrikoli11, aspetti 
tal-iżvilupp reġjonali12  u aspetti ambjentali13; u r-riżoluzzjonijiet leġiżlattivi tiegħu 
tat-18 ta’ Mejju 2006 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi l-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewroepa14;

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-
kapaċità tal-Unjoni Ewropea fir-reazzjoni għad-diżastri15; u l-punti minn 12 sal-15 tal-
konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta’ Brussell tal-15 u s-16 ta’ Ġunju 
2006 dwar il-kapaċità tal-Unjoni li tiffaċċja l-emerġenzi, il-kriżijiet u d-diżastri16;

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni 2007/162/KE, Euratom, tal-5 ta’ Marzu 2007 li 
tistabbilixxi strument finanzjarju għall-protezzjoni ċivili17;

                                               
1 KUMM(2009)0082
2 SEC(2009)0202
3 SEC(2007)1721
4 Testi adottati P7_TA-PROV(2009)0013
5 Testi adottati, P6_TA(2007)0362
6 Testi adottati, P6_TA(2006)0349
7 ĠU C 272 E tat-13.11.2003, p. 471.
8 Testi adottati, P6_TA(2005)0139
9 Testi adottati, P6_TA(2005)0187
10 Testi adottati, P6_TA(2005)0334
11 Testi adottati, P6_TA(2006)0222
12 Testi adottati, P6_TA(2006)0223
13 Testi adottati, P6_TA(2006)0224
14 Testi adottati, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
17 ĠU L 71 tal-10.3.2007, p. 9.
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 wara li kkunsidra d-Direttiva 1996/82/KE tal-Kunsill dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ 
aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi (id-Direttiva Seveso II)1;

 wara li kkunsidra d-Direttiva 1996/82/KE tal-Kunsill dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ 
aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi (id-Direttiva Seveso II)2; 

 wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 
ta’ Ottubru 2007 dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar 
(id-Direttiva dwar l-Għargħar) 3; 

 wara li kkunsidra 85/337/KEE tal-Kunsill dwar l-istima ta' l-effetti ta' ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva EIA) 4; 

 wara li kkundisra l-Qafas għall-Azzjoni 2005-2015; Bini tal-kapaċità ta’ reżistenza tal-
pajjiżi u tal-komunitajiet quddiem id-diżastri, adottat fit-22 ta’ Jannar 2005 f’Kobe, 
Hyogo5;

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-bijodiversità bijoloġika adottata fil-5 ta' 
Ġunju 1992, f’Rio de Janeiro;

 wara li kkunsidra l-ex Artikolu 196 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE);

 wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u 
tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A70000/2010),

A. billi l-prevenzjoni għandha tkun fażi dejjem aktar importanti fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-
diżastri, billi tikseb importanza soċjali dejjem tikber;

B. billi fatturi bħalma huma, b’mod partikolari, l-użu eċċessiv tal-art, it-tkabbir 
industrijali u urban diżordinat, l-eżodu rurali, id-deżertifikazzjoni u l-okkorrenza akbar 
ta’ avvenimenti klimatiċi estremi jagħmlu lill-Istati Membri, u b’mod partikolari r-
reġjuni ta’ konverġenza, aktar vulnerabbli għad-diżastri, kemm id-diżastri naturali u 
kemm dawk ikkawżati mill-bniedem;

C. billi ġeneralment hemm diversi raġunijet għaliex iseħħu d-diżastri, li mhux dejjem 
ikunu l-avvenimenti naturali estremi waħedhom, u li ħafna drabi jkunu aċċentwati 
mill-interazzjoni inadegwata tal-bniedem mal-ambjent tiegħu;

D. billi approċċ komplut u konsistenti għall-prevenzjoni tad-diżastri għandu jintegra 
diversi livelli ta’ koperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali;

                                               
1 ĠU L 10 tal-14.1.1997, p. 13.
2 ĠU L 10 tal-14.1.1997, p. 13.
3 ĠU L 288 tas-6.11.2007, p. 27.
4 ĠU L 175 tal-5.7.1985, p. 40.
5 A/CONF.206/6
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E. billi użu spazjali bilanċjat u żvilupp ekonomiku u soċjali f’armonija man-natura 
jikkostitwixxu, l-istess bħat-tisħiħ tal-koeżjoni fl-UE, elementi fundamentali għall-
prevenzjoni tad-diżastri;

1. jenfasizza li l-għan prinċipali tal-prevenzjoni tad-diżastri huwa li jiġu protetti l-ħajjiet 
umani, is-sigurtà u l-integrità fiżika tal-persuni, l-ambjent, l-infrastrutturi ekonomiċi u 
soċjali, inklużi d-djar u l-wirt kulturali; 

2. iqis li, minħabba d-dimensjoni u/jew in-natura transkonfinali tad-diżastri, jidher li jkun 
xieraq u neċessarju li tissaħħaħ il-koperazzoni, kemm jekk tkun fil-livell reġjonali u 
kemm jekk tkun fil-livell tal-UE, ibbażata fuq azzjonijiet kumplimentari u fuq il-
prinċipju tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri;

3. jenfasizza l-importanza li jitnaqqsu l-inegwaljanzi li jeżistu bejn ir-reġjuni u l-Istati 
Membri f’termini ta’ kapaċità ta’ protezzjoni tal-popli tagħhom, tal-ambjent u tal-
ekonomija, speċjalment billi tingħata għajnuna għat-titjib tal-prevenzjoni fir-reġuni u 
l-Istati Membri partikolarment esposti għar-riskju ta’ diżastri u li għandhom inqas 
mezzi finanzjarji;

4. jieħu nota tal-proposta għall-ħolqien ta’ netwerk magħmul minn rappreżentanti ta’ 
diversi servizzi nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri kollha; jenfasizza li dan in-
netwerk għandu jiffunzjona fl-ambitu tal-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali filwaqt li jinkariga ruħu b’responsabilitajiet fir-rigward taċ-ċiklu tal-
ġestjoni tad-diżastri, l-ippjanar spazjali kif ukoll l-identifikazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju; jenfasizza r-rwol ta’ dan in-netwerk fl-iskambju ta’ esperjenzi u miżuri ta’ 
prevenzjoni; jappella biex jiġi previst ukoll is-smigħ ta’ organizzazzjonijiet soċjali 
attivi f’dan is-settur;

5. jenfasizza l-ħtieġa li jinħoloq qafas finanzjarju adegwat għall-prevenzjoni tad-diżastri, 
li jsaħħaħ u jistruttura l-istrumenti bħalma huma l-politika ta’ koeżjoni, il-politika tal-
iżvilupp rurali, il-politika reġjonali, il-Fond ta’ Solidarjetà u s-Seba’ Programm ta' 
Qafas; f’dan l-ambitu jitlob li l-prevenzjoni tiġi kkunsidrata fil-perspettivi finanzjarji 
ta’ wara l-2013;

6. iqis li l-miżuri ta’ prevenzjoni msemmija hawn taħt għandhom, fost l-oħrajn, jiġu 
appoġġjati partikolarment mill-UE fir-rigward tal-Istati Membri:

a) it-tħejjija u r-reviżjoni ta’ regolamenti relatati mas-sigurtà tal-bini u l-użu tal-art;
b) ir-rimedju għal sitwazzjonijiet li jiffavorixxu r-riskji: naturalizzazzjoni mill-ġdid 
tal-kanali tal-ilma; riabilitazzjoni u protezzjoni tal-baċiri tax-xmajjar, tal-artijiet
mistagħdra u l-ekosistemi relatati; żieda fil-volum tal-fluss tal-ilma minn taħt il-
pontijiet u mill-passaġġi tal-ilma; tindif u ppjanar mill-ġdid tal-foresti; interventi ta’ 
protezzjoni u ħarsien tal-kosta;

c) il-protezzjoni/l-organizzazzjoni mill-ġdid taż-żoni abitati, speċjalment urbani, li 
huma partikolarment vulnerabbli għal ċertu tip ta’ diżastri, bil-parteċipazzjoni tal-
abitanti;
d) il-manutenzjoni u l-monitoraġġ tas-sigurtà ta’ infrastrutturi kbar eżistenti, b’mod 
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partikolari digi, pajpijiet, u pontijiet stradali u ferrovjarji;

7. jenfasizza l-importanza tar-riċerka u żvilupp (R & D) pubbliċi fil-prevenzjoni u l-
ġestjoni tad-diżastri u jħeġġeġ koordinazzjoni u koperazzjoni akbar bejn l-
istituzzjonijiet tal-R & D fi Stati Membri differenti, b’mod partikolari dawk li qed 
jiffaċċjaw riskji ta’ dan it-tip, jitlob li jissaħħu s-sistemi ta’ twissija bikrija fl-Istati 
Membri u li jissaħħu r-rabtiet eżistenti bejn sistemi differenti ta’ twissija bikrija; 
jirrakkomanda lill-Kummissjoni biex tieħu inkonsiderazzoni dawn il-ħtiġijiet u 
l-iffinanzjar korrespondenti tagħhom;

8. jinnota l-importanza tal-istudju dwar miżuri ta’ adattament, rurali u urbani, quddiem 
iż-żieda fl-okkorrenza ta’ avvenimenti klimatiċi estremi;

9. itenni l-importanza tal-ħolqien ta’ osservatorju Ewropew dwar in-nixfa, li jservi bħala 
ċentru ta’ għarfien, mitigazzjoni u monitoraġġ tal-effetti tan-nixfa;

10. jitlob lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi, flimkien mal-Istati Membri, inizjattiva 
speċifika fil-qasam tal-protezzjoni tal-foresti u l-prevenzjoni tan-nirien; iqis li jkun 
tajjeb li jiġu appoġġjati proġetti ta’ afforestazzjoni / riforestazzjoni filwaqt li tingħata 
prijorità lill-ispeċijiet indiġeni u d-diversità tal-foresti , għall-benefiċċju tal-
bijodiversità u għal reżistenza akbar għan-nirien, it-tempesti u l-annimali qerrieda; 

11. jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw il-possibilità li jtejbu l-integrazzjoni 
tal-prevenzjoni tad-diżastri fl-ipprogrammar operattiv nazzjonali tal-fondi mill-UE; 
jitlob lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-ħtiġijiet ta’ tfassil mill-ġdid tal-programmi 
operattivi identifikati mill-Istati Membri f’dan il-qasam; 

12. jiddefendi l-ħtieġa li jiġu riveduti r-regoli tal-Fond ta’ Solidarjetà, sabiex il-kriterji ta’ 
eliġibilità jiġu adattati għall-karatterstiċi ta’ kull reġjun u ta’ kull diżastru, billi 
tingħata attenzjoni partikolari lis-setturi produttivi u r-reġjuni l-aktar vulnerabbli  kif 
ukoll lill-popli milquta, u billi jingħata lok għal mobilizzazzjoni aktar flessibbli u aktar 
rapida;

13. jinsisti li l-karatteristiċi u l-limitazzjonijiet naturali tar-reġjuni b’popolazzjoni baxxa u 
tar-reġjuni periferiċi estremi jiġu rikonoxxuti u kkunsidrati kif xieraq;

14. jirrakkomanda l-inklużjoni aktar komprensiva tal-kwistjonijiet relatati mal-prevenzjoni 
tad-diżastri fir-reviżjoni tad-Direttiva EIA, partikolarment rigward il-valutazzjoni, il-
komunikazzjoni u t-tixrid tar-riskji;

15. Jitlob lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

F’dawn l-aħħar snin, l-Istati Membri tal-UE esperjenzaw numru konsiderevoli ta’ diżastri. 
Bħala gwida, huwa interessanti li wieħed jinnota li l-Kummissjoni rċeviet matul l-ewwel 
sitt snin tal-Fond ta’ Solidarjetà, 62 applikazzjoni għal fondi minn 21 pajjiż differenti1. 
Minn dawn, kważi terz kienu marbuta ma’ diżastri li jaqgħu fil-kategorija ta’ “diżastri 
maġġuri”. Diżastri oħra ma wasslux għat-tressiq ta’ applikazzjonijiet għal mobilizzazzjoni 
ta’ fondi, għalkemm l-impatt tagħhom fuq il-popolazzjonijiet affettwati, fuq l-ambjent u 
fuq l-ekonomija kien sinifikanti u f’ħafna każijiet anki fit-tul.
Id-danni huma kważi dejjem diffiċli li jiġu kkalkulati, l-aktar minħabba l-imwiet tan-nies. 
Madankollu, l-ispejjeż ekonomiċi u soċjali tad-diżastri huma kbar ħafna.
Huwa f’dan il-kuntest li l-prevenzjoni għandu jkollha importanza soċjali dejjem akbar, billi 
ssir fażi dejjem aktar importanti fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri.
Billi l-Istati Membri huma l-ewwel u l-aktar responsabbli għall-protezzjoni taċ-ċittadini 
tagħhom u għal-prevenzjoni tad-diżastri, il-ħtieġa ta’ aktar koperazzjoni fil-qasam tal-
prevenzjoni, ta’ koordinazzjoni aħjar tal-isforzi u ta’ tisħiħ tas-solidarjetà u tal-għajnuna 
reċiproka hija kompletament ġustifikata.
Biex jintlaħaq dan il-għan, huwa propost li tiġi stabbilita koperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali b’responsabilitajiet relatati maċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri, 
l-ippjanar spazjali u l-identifikazzjoni u l-ġestjoni tar-riskju. Jidher li jkun tajjeb li jinħoloq 
netwerk li jistabbilixxi forum għall-iskambju ta’ esperjenzi u miżuri ta’ prevenzjoni, li fih 
l-organizzazzjonijiet soċjali attivi f’dan is-settur ikunu jistgħu wkoll sa ċertu punt 
jipparteċipaw. Għandu jiġi nnotat ir-rwol importanti li għandhom l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali fl-għarfien dettaljat tal-karatteristiċi u l-kundizzjonijiet lokali.

L-okkorrenza u l-kobor tad-diżastri huma influwenzati minn ħafna fatturi, ħafna drabi 
megħjuna minn politiki li jiġġeneraw interazzjoni inadegwata bejn il-bniedem u l-ambjent 
tiegħu. Fatturi bħalma huma, b’mod partikolari, l-użu intensiv tal-art, it-tkabbir industrijali 
u urban diżordinati, l-eżodu rurali, id-deżertifikazzjoni u ż-żieda fl-okkorrenza ta’ 
avvenimenti klimatiċi estremi jagħmlu lill-Istati Membri aktar vulnerabbli għad-diżastri, 
kemm naturali u kemm dawk ikkawżati mill-bniedem. B’mod ġenerali, din il-vulnerabilità 
tiżdied aktar fil-każ ta’ reġjuni ta’ konverġenza. Huwa għalhekk importanti  li 
l-prevenzjoni titqies f’perspettiva trasversali, billi tiġi integrata fil-politiki settorjali 
importanti għall-promozzjoni tal-użu bilanċjat tal-art u tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali 
koerenti, f’bilanċ man-natura. Barra minn hekk, għandu jiġi rikonoxxut li wħud minn dawn 
il-politiki settorjali (bħall-PAK, pereżempju) wasslu biex żdiedet l-espożizzjoni għar-riskju 
ta’ ċerti reġjuni u l-popli tagħhom. Huwa għalhekk importanti li ssir il-korrezzjoni 
rispettiva tagħhom.
Għandu jitfakkar ukoll li d-diżastri għandhom tendenza li jolqtu l-aktar lil dawk l-aktar 
żvantaġġjati li m’għandhomx l-opportunità li jiddedikaw ir-riżorsi tagħhom għall-
protezzjoni tagħhom u tal-familja tagħhom, jew inkella tal-proprjetà tagħhom.

Jidher li huwa xieraq u neċessarju li jinħoloq, fil-livell tal-UE, qafas finanzjarju xieraq 
għall-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem, li jsaħħaħ u 
jistruttura l-istrumenti eżistenti, inklużi dawk fl-oqsma tal-politika ta’ koeżjoni, tal-politika 
reġjonali u tal-politika tal-iżvilupp rurali, fost l-oħrajn. L-iffinanzjar tal-UE għandu jiffoka 

                                               
1 KUMM(2009) 193 finali
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fuq sett ta’ miżuri ta’ prevenzjoni li għandhom jiġu implimentati mill-Istati Membri sabiex, 
b’mod ġenerali, jiġu rrimedjati sitwazzjonijiet li jiffavorixxu r-riskji, jiġu protetti ż-żoni 
abitati, tiġi mmoniterjata s-sigurtà ta’ infrastrutturi kbar u jiġu żviluppati jew reveduti 
regolamenti dwar is-sigurtà tal-bini u l-użu tal-art.
Barra minn dan, jidher li huwa neċessarju li l-prevenzjoni tad-diżastri tiġi integrata aħjar fl-
ipprogrammar operattiv nazzjonali ta’ fondi mill-UE, filwaqt li l-Kummissjoni għandha 
tappoġġja l-ħtiġijiet tat-tfassil mill-ġdid tal-programmi operattivi identifikati mill-Istati 
Membri f’dan il-qasam. Il-karatteristiċi u l-limitazzjonijiet naturali tar-reġjuni 
b’popolazzjoni baxxa u tar-reġjuni estremament periferiċi għandhom jiġu rikonoxxuti u 
kkunsidrati kif jixraq.
L-iżvilupp, min-naħa tal-Istati Membri, tal-kapaċità ta’ riċerka u żvilupp (R & D) fil-
qasam tal-prevenzjoni u l-ġestjoni tad-diżastri huwa kruċjali. Fir-rigward ta’ dan l-aspett 
hemm ukoll lok għal tkabbir potenzjali u mixtieq tal-koordinazzjoni u l-koperazzjoni bejn 
l-Istati Membri, partikolarment għal dawk li jiffaċċjaw dan it-tip ta’ riskji. Huwa 
rrakkomandat li din il-ħtieġa u l-iffinanzjar tagħha jingħataw il-konsiderazzjoni dovuta. 
Dejjem f’dan l-istess qasam, jidher li huwa importanti li min-naħa l-waħda jissaħħu 
s-sistemi ta’ twissija bikrija tal-Istati Membri u jissaħħu r-rabtiet eżistenti bejn is-sistemi 
differenti ta’ twissija rapida, u min-naħa l-oħra li jiġu studjati u żviluppati miżuri ta’ 
adattament kemm fil-livell rurali u kemm f’dak urban minħabba ż-żieda fl-okkorrenza ta’ 
avvenimenti klimatiċi estremi.

L-approċċ Komunitarju għall-prevenzjoni tad-diżastri għandu jinkludi, bħala 
l-preokkupazzjoni ċentrali, it-tnaqqis tal-inegwaljanzi li jeżistu bejn ir-reġjuni u l-Istati 
Membri f’dan il-qasam, b’mod partikolari billi jikkontribwixxi fit-titjib tal-prevenzjoni fir-
reġjuni u l-Istati Membri partikolarment esposti għar-riskju u li għandhom inqas mezzi 
finanzjarji.
L-isforzi għandhom jiffukaw fuq ċerti tipi ta’ diżastri naturali b’evidenza ta’ rikorrenza, 
speċjalment f’reġjuni ta’ konverġenza, billi jiġi propost li, f’konformità mar-
riżoluzzjonijiet preċedenti tal-Parlament Ewropew, jiġi stabbilit osservatorju Ewropew 
dwar in-nixfa u tittieħed ukoll inizjattiva speċifika fil-qasam tal-protezzjoni tal-foresti u l-
prevenzjoni tan-nirien.


