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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ‘Lejn rispons Ewropew aktar b'saħħtu għal diżastri li jseħħu: ir-rwol tal-
protezzjoni ċivili u l-assistenza umanitarja’
(2011/2023(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 196 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) li jiddikjara li “L-Unjoni għandha tinkoraġġixxi l-koperazzjoni bejn l-Istati 
Membri sabiex issaħħaħ l-effettività ta' sistemi ta' prevenzjoni ta' diżastri naturali jew 
ikkaġunati mill-bniedem u ta' protezzjoni minnhom”.

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill intitolata “Lejn rispons Ewropew aktar b’saħħtu għal diżastri li jseħħu: ir-rwol 
tal-protezzjoni ċivili u l-assistenza umanitarja” tas-26 ta’ Ottubru 2010 
(COM(2010)0600),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill tal-5 ta’ Marzu 2008 dwar it-“Tisħiħ tal-Kapaċità tal-Unjoni fir-Reazzjoni għad-
Diżastri” tal-5 ta’ Marzu 2008 (COM(2008)130),

– wara li kkunsidra r-rapport minn Michel Barnier intitolat “Għal Forza Ewropea ta' 
Protezzjoni Ċivili: Europe Aid”, ippubblikat f'Mejju 2006,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2010 fejn intlaqgħu l-
objettivi deskritti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Ottubru 2010 li 
jimmiraw għal reazzjoni tal-Ewropa iktar prevedibbli, effikaċi, koerenti u viżibbli għad-
diżastri,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Diċembru 2007 fejn il-Kummissjoni 
ġiet mistiedna tagħmel l-aħjar użu mill-Mekkaniżmu Komunitarju tal-Protezzjoni Ċivili u 
ssaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/162/KE, Euratom, tal-5 ta’ Marzu 2007 li 
tistabbilixxi Strument Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili1 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2007/779/KE tat-8 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/792/KE 
tat-23 ta’ Ottubru 2001 li tistabbilixxi Mekkaniżmu Komunitarju tal-Protezzjoni Ċivili2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta’ Diċembru 2010 dwar it-twaqqif ta’ 
kapaċità ta’ reazzjoni rapida tal-UE3, tal-10 ta’ Frar 2010 dwar it-terremot reċenti f'Ħaiti4, 
tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar in-nirien tal-foresti fis-sajf 20095, tad-19 ta’ Ġunju 2008 

                                               
1 ĠU L 71, 10.3.2007, p. 9.
2 ĠU L 314, 1.12.2007, p. 9.
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0465.
4 ĠU C 341E, 16.12.2010, p. 5.
5 ĠU C 224E, 19.8.2010, p. 1.
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dwar it-titjib tal-kapaċità tal-Unjoni fir-reazzjoni għad-diżastri1 u tal-
4 ta’ Settembru 2007 dwar id-diżastri naturali2,

– 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-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u 
l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2011),

A. billi kien hemm żieda drammatika fl-għadd u fil-gravità tad-diżastri naturali u dawk 
ikkaġunati mill-bniedem li jaffettwaw lill-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha, kif ukoll lil pajjiżi u 
reġjuni oħrajn madwar id-dinja, kif intwera traġikament bil-katastrofi gravi riċenti fil-
Ġappun li ntalqat b’terremot, tsunami u katastrofi nukleari f’daqqa, b’żieda korrispondenti 
fit-telf ta’ ħajja u fi ħsara ekonomika, soċjali u ambjentali u ħsara fir-rigward tal-wirt 
kulturali,

B. billi t-traġedji riċenti, b’mod partikolari t-terremot ta’ Ħaiti u l-għargħar tal-Pakistan, urew 
li l-għodda ewlenin disponibbli għall-UE biex tirreaġixxi għad-diżastri (għajnuna 
umanitarja u l-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili tal-UE) kienu qed jiffunzjonaw tajjeb 
għal dak li kienu maħsubin għalih u fiċ-ċirkostanzi, iżda billi hemm lok għal titjib 
f’termini ta’ effikaċja, effiċjenza, koerenza u viżibilità tal-għajnuna tal-UE b’mod 
ġenerali,

C. billi ġew ittestjati b’suċċess diversi arranġamenti li jinvolvu assi predefiniti tal-Istati 
Membri tal-UE u assi ffinanjati mill-UE permezz ta’ azzjonijiet pilota mnedija mill-
Parlament Ewropew3,

D. billi l-Parlament Ewropew talab konsistentement lill-Kummissjoni tippreżenta proposti 
leġiżlattivi dwar il-ħolqien ta’ Forza ta’ Protezzjoni Ċivili tal-UE, kif deskritt fir-rapport 
Bernier 2006, filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, u b’hekk jiġu 
kkomplementati l-isforzi tal-Istati Membri, b’konformità mal-Artikolu 196 TFUE,

E. billi l-koordinazzjoni, il-koerenza u l-komunikazzjoni b’mod immedjat fl-UE u mal-atturi 
dinjija huma kruċjali, għandhom jiġu evitati d-duplikazzjoni tal-isforzi u t-tirkib, u t-tip ta’ 
għajnuna xierqa għandha tilħaq malajr lill-popolazzjonijiet affettwati,

F. billi l-koordinazzjoni politika għandha tiġi żgurata fil-livell tal-UE fid-dawl tar-rwoli 
istituzzjonali rispettivi bla ma xxekkel jew tnaqqas ir-rapidità tal-operazzjonijiet ta’ 
reazzjoni għad-diżastri, u billi din għandha tissejjes fuq il-mekkaniżmi eżistenti bla ma 
jinħolqu strutturi ġodda; billi l-koordinazzjoni operattiva u dik politika tar-reazzjoni 
Ewropea għad-diżastri għandhom iżommu l-awtonimija tagħhom,

G. billi approċċ integrat għal kull tip ta’ periklu li jgħaqqad flimkien il-prevenzjoni tad-
diżastri (inklużi l-mitigazzjoni u t-tnaqqis tar-riskju), it-tħejjija, ir-reazzjoni u l-irkupru 

                                               
1 ĠU C 286E, 27.11.2009, p. 15.
2 ĠU C 187E, 24.7.2008, p. 55.
3 B’mod partikolari l-proġett pilota biex tiżdied il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri kontra n-nirien fil-
foresti (2008) u l-azzjoni preparatorja dwar il-kapaċità ta’ reazzjoni rapida tal-UE (2008-2010).



PR\862509MT.doc 5/9 PE462.621v01-00

MT

huwa l-iktar strateġija effikaċi biex jiġu indirizzati d-diżastri,

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
intitolata “Lejn rispons Ewropew aktar b'saħħtu għal diżastri li jseħħu: ir-rwol tal-
protezzjoni ċivili u l-assistenza umanitarja” u l-objettivi tagħha; jenfasizza li l-propositi 
deskritti fil-Komunikazzjoni għandhom jiġu eżaminati ulterjament sabiex jiġu ssodisfati l-
aspettattivi ta’ reazzjoni Ewropea msaħħa, effikaċi u effiċjenti f’sens ta’ spejjeż;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi ssimplifikat il-funzjonament tar-reazzjoni Ewropea għad-diżastri 
attwali u jiġu ottimizzati r-riżorsi disponibbli għall-benefiċċju komuni, filwaqt li l-Istati 
Membri jiġu mħeġġa jikkontribwixxu u b’hekk tiġi garantita solidarjetà Ewropea;

3. Japprova l-ħtieġa ta’ bidla kwalitattiva mill-koordinazzjoni ad hoc attwali għal sistema 
prevedibbli u ppjanata minn qabel fil-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili tal-UE bbażata 
fuq assi identifikati minn qabel li jkunu disponibbli għall-użu immedjat fl-operazzjonijiet 
ta’ għajnuna tal-UE f’każ ta’ diżastru;

4. Jistieden għal darba oħra lill-Kummissjoni tressaq proposti mill-aktar fis possibbli biex 
titwaqqaf Forza ta’ Protezzjoni Ċivili tal-UE msejsa fuq il-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni 
Ċivili tal-UE u sabiex tiġbor ir-riżorsi neċessarji biex tingħata l-ewwel għajnuna 
umanitarja ta' emerġenza immedjata lill-vittmi;

5. Jaqbel li r-reazzjoni Ewropea għad-diżastri għandha tibni kemm fuq Kapaċità Ewropea ta’ 
Reazzjoni għall-Emerġenzi permezz tat-tisħiħ tal-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili 
tal-UE abbażi ta’ assi tal-Istati Membri għall-emerġenzi li jkunu identifikati minn qabel u 
allura prevedibbli kif ukoll fuq Ċentru Ewropew ta’ Reazzjoni għall-Emerġenzi bħala l-
pedamenti ta’ tali strateġija kif deskritt fil-Komunikazzjoni tas-26 ta’ Ottubru 2010; 
jenfasizza li dawn l-iżviluppi għandhom isegwu approċċ maħsub għal kull tip ta’ periklu, 
filwaqt li jiġbru flimkien l-atturi rilevanti kollha għal azzjoni konġunta, u għandhom 
jisfruttaw is-sinerġiji fost l-għodda u l-istrumenti varji eżistenti;

6. Jafferma mill-ġdid ir-rispett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà fir-rigward tal-kapaċità tal-Istati 
Membri biex jużaw l-assi tagħhom stess, speċjalment fi kwalunkwe każ ta’ bżonnijiet 
nazzjonali konfliġġenti;

Kapaċità Ewropea ta’ Reazzjoni għall-Emerġenzi 

7. Jikkunsidra li r-raggruppament ta’ assi identifikati minn qabel li jkunu disponibbli fuq 
bażi volontarja għall-intervenzjonijiet ta’ għajnuna tal-UE f’każ ta’ diżastru, kemm barra 
kif ukoll ġewwa l-Unjoni, se jikkostitwixxi n-nukleu tal-kapaċità ta' għajnuna tal-UE f'każ 
ta' diżastru, li jista’ jiġi kkomplementat minn offerti ad hoc addizzjonali min-naħa tal-
Istati Membri; jirrakkomanda li titfassal skema ta’ inċentivi sabiex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jimpenjaw kapaċitajiet suffiċjenti għar-raggruppament volontarju bla ma tiżdied 
in-nefqa ġenerali tal-Istati Membri;

8. Jafferma li l-assi ffinanzjati mill-UE u ġestiti mill-Istati Membri għandhom 
jissuplementaw aktar l-assi tal-Istati Membri disponibbli għall-operazzjonijiet ta’ 
għajnuna f’każ ta’ diżastru; jinnota li dawn għandhom jinbnew fuq mudelli żviluppati 
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permezz ta’ azzjonijiet pilota ttestjati b’suċċess f’emerġenzi riċenti kemm ġewwa kif ukoll 
barra l-Ewropa;

9. Jistieden lill-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, tidentifika l-lakuni ta’ kapaċità 
eżistenti. Għandu jiġi kkunsidrat il-ħolqien ta’ assi fil-livell tal-UE, filwaqt li tiġi evitata 
kwalunkwe forma ta’ kompetizzjoni u/jew tirkib mal-assi nazzjonali, sabiex jimtlew il-
lakuni ta’ kapaċità eżistenti fejn dan jirriżulta fi ffrankar sinifikanti għall-UE b’mod 
ġenerali jew jingħata aċċess għal assi li ma jkunux disponibbli għal Stati Membri li 
jaġixxu waħidhom, u b’hekk ikun qed jiġi offrut mudell tajjeb ta’ kondiviżjoni tal-piżijiet;

10. Jikkunsidra l-ippjanar minn qabel u l-preparazzjoni ta’ operazzjonijiet permezz tal-
iżvilupp ta’ xenarji ta’ riferenza, l-elenkar tal-assi tal-Istati Membri potenzjalment 
disponibbli għall-użu fl-operazzjonijiet ta’ għajnuna tal-UE f’każ ta’ diżastru u l-ippjanar 
ta’ kontinġenza bħala elementi ewlenin ta’ reazzjoni aħjar tal-UE f’każ ta’ diżastru u 
essenzjali għal użu rapidu u reazzjoni immedjata xierqa għal kull emerġenza; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw dawn il-miżuri immedjatament u bla 
ħsara għal azzjonijiet oħrajn;

Ċentru Ewropew ta’ Reazzjoni għall-Emerġenzi

11. Jilqa’ bħala pass fid-direzzjoni t-tajba d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tgħaqqad flimkien 
iċ-Ċentru ta' Monitoraġġ u Informazzjoni (MIC) u ċ-ċentru ta’ kriżi għall-għajnuna 
umanitarja ECHO sabiex jinħoloq Ċentru ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi li verament ikun 
disponibbli l-ħin kollu bħala pjattaforma għall-ippjanar u l-kkoordinazzjoni operattiva; 
jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ iċ-Ċentru sabiex ikun jista’ jservi aħjar bħala ċentru 
għal koordinazzjoni fil-pront u effikaċi tal-għajnuna in natura Ewropea kollha kif ukoll 
tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal għajnuna umanitarja; jistipula li għandu jiffunzjona 
bħala punt ta’ dħul uniku għat-talbiet ta’ assistenza relatati ma kull tip ta’ diżastru naturali 
u dawk ikkaġunati mill-bniedem sabiex tkun tista’ tittieħed azzjoni koerenti min-naħa tal-
UE; 

12. Jitlob l-għaqda effikaċi taċ-ċentru ta’ kriżi ECHO u ċ-Ċentru ta' Monitoraġġ u 
Informazzjoni (MIC) anke mil-lat finanzjarju;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina l-azzjonijiet f’każ ta’ emerġenza, filwaqt li 
tissimplifika u tottimizza s-servizz universali eżistenti u n-numru ta’ emerġenza 112;

14. Jinsisti li d-deċiżjonijiet dwar l-użu ta’ assi mir-raggruppament ta’ assi jittieħdu b’mod 
rapidu miċ-Ċentru ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi flimkien mal-Istati Membri, sabiex tiġi 
żgurata assistenza immedjata u effikaċi lill-vittmi u jiġu evitati d-dawmien, id-
duplikazzjonijiet u t-tirkib;

15. Jitlob koordinazzjoni politika fid-dawl tar-rwoli istituzzjonali rispettivi tal-Kummissjoni 
Ewropea u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) responsabbli għall-aspetti 
politiċi tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, bla tfixkil jew dawmien fl-operazzjonijiet 
ta’ għajnuna f’każ ta’ diżastru; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-SEAE 
jiżviluppaw arranġamenti ta’ ħidma fir-rigward tal-koordinazzjoni ta’ kwistjonijiet li 
jirrigwardaw ir-reazzjoni tal-UE f’każ ta’ diżastru;
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Loġistika u trasport

16. Jitlob arranġamenti loġistiċi effikaċi u kondiviżi, li b’mod partikulari jinkludu t-Timijiet 
Tekniċi ta' Assistenza u Sostenn (TTAS) ġenerali ffinanzjati mill-UE, li jistgħu 
jappoġġaw kwalunkwe uffiċjal jew tim tal-UE jew tal-Istati Membri fuq il-post, 
speċjalment f’każijiet meta tikkollassa l-infrastruttura lokali;

17. Jitlob trasport aħjar, imsaħħaħ, iktar effikaċi f’sens ta’ spejjeż u kkoordinat tajjeb għall-
kwalunkwe għajnuna in natura għas-siti ta’ diżastri, b’mod partikulari permezz ta’ 
proċeduri simplifikati, rata ta’ kofinanzjament ikbar u l-introduzzjoni ta’ modijiet ġodda
biex ikun jista’ jsir aċċess għal kapaċitajiet ta’ trasport addizzjonali, possibilment permezz 
ta’ kuntratti ta’ qafas;

Komunikazzjoni, Viżibilità, Taħriġ u Riċerka

18. Jitlob strateġija ta’ komunikazzjoni komprensiva, li tinvolvi l-istituzzjonijiet u l-Istati 
Membri kollha tal-UE, li ttejjeb il-viżibilità ġenerali tal-azzjonijiet Ewropej;

19. Jitlob taħriġ regolari għall-esperti kollha involuti biex tiżdied l-interoperabilità ta' assi 
differenti, kif ukoll riċerka u analiżi ulterjuri ta’ lakuni potenzjali jew identifikati;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti leġiżlattivi ambizzjużi b’dan l-għan kemm 
jista’ jkun malajr iżda mhux iktar tard minn tmiem l-2011;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Qed ngħixu fi żmien fejn qed iseħħu dejjem iżjed diżastri. Is-sena li għaddiet l-Ewropa 
kellha taffaċċa għadd ta’ diżastri gravi ħafna, fosthom għargħar għal għarrieda u fuq skala 
kbira, maltempati kbar u nirien tal-foresti, biex ma nsemmux is-sħaba ta’ rmied wara li 
żbroffa l-vulkan ta’ Eyjafjallajökull fl-Islanda. Anki barra mill-Ewropa seħħew diżastri 
gravi ħafna, u kkawżaw għadd enormi ta' mwiet u qerda kbira, fosthom it-terremot ta’ 
Ħaiti u l-għagħar tal-Pakistan. L-iktar ħruġ ta’ żejt li qatt għamel ħsara seħħ fil-Golf tal-
Messiku wara splużjoni tal-bir taż-żejt Deepwater Horizon u s-Sahel għadda minn perjodi 
ta’ nixfa gravi. Issa d-dinja ntlaqtet bil-ġrajjiet drammatiċi fil-Ġappun, li ntlaqat f’daqqa 
minn terremot b’saħħtu, tsunami u katastrofi nukleari.

Madwar id-dinja in-numru rreġistrat ta’ diżastri f’sena waħda żdied b’ħames darbiet matul 
l-aħħar 35 sena u llum laħaq kważi 400. F’dawn l-aħħar 20 sena, id-diżastri li ġew 
irreġistrati fl-Ewropa biss qatlu aktar minn 90 000 ruħ, laqtu aktar minn 29 miljun persuna 
u kkawżaw EUR 211-il biljun f'telf ekonomiku.

Fl-isfond taż-żieda drammatika riċenti fid-diżastri naturali u dawk ikkaġunati mill-
bniedem kemm ġewwa kif ukoll barra l-Unjoni Ewropea, ir-rapporteur tagħkom titlob 
iktar effiċjenza fl-istadji kollha taċ-ċiklu ta’ ġestjoni Ewropea tad-diżastri naturali, 
fosthom il-prevenzjoni, it-tħejjija, ir-reazzjoni u l-irkupru, filwaqt li jiġu ottimizzati r-
riżorsi ekonomiċi matul iż-żminijiet ta’ awsterità. Dan l-approċċ għandu l-appoġġ immens 
ta' 90% taċ-ċittadini Ewropej li jistennew li l-UE tagħmel iżjed biex tgħin lill-pajjiżhom 
meta dan jintlaqat b'xi diżastru, filwaqt li numru simili japprova l-azzjonijiet umanitarji 
tal-UE barra mill-UE. Dan l-għan huwa rifless ukoll fit-Trattat ta' Lisbona li jintroduċi 
bażi legali ġdida kemm għall-Protezzjoni Ċivili kif ukoll għall-Għajnuna Umanitarja 
sabiex tiġi żgurata reazzjoni rapida u effikaċi għad-diżastri li jseħħu ġewwa u barra l-UE.

Ladarba dan ir-rapport jiffoka fuq ir-reazzjoni għad-diżastri, ir-rapporteur tagħkom tixtieq 
tenfasizza li jeħtieġ li r-reazzjoni tissaħħaħ permezz tal-identifikazzjoni minn qabel tal-
assi disponibbli fl-Istati Membri għad-dispożizzjoni tal-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni 
Ċivili tal-UE fuq bażi volontarja. Dan ikun pass importanti l-bogħod mir-reazzjoni had 
hoc attwali għad-diżastri, lejn ippjanar minn qabel permezz tal-iżvilupp ta’ xenarji ta’ 
riferenza, elenkar tal-assi tal-Istati Membri u ppjanar ta’ kontinġenza. 

Barra minn hekk ir-rapporteur tagħkom tiffavorixxi s-simplifikazzjoni tal-Mekkaniżmu 
għall-Protezzjoni Ċivili tal-UE li huwa meqjus burokratiku ż-żejjed. F’dan il-kuntest tilqa’ 
l-amalgamazzjoni tal-MIC u ċ-ċentru ta’ kriżi u l-ħolqien ta’ Ċentru ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi li verament ikun disponibbli l-ħin kollu li bi ftehim mal-Istati Membri jieħu 
deċiżjonijiet dwar l-assi li għandhom jintużaw f’każ ta’ diżastru sabiex tiġi żgurata 
għajnuna immedjata u effikaċi lill-vittmi. 

Sabiex ir-reazzjoni Ewropea għad-diżastri tissaħħaħ saħansitra iżjed ir-rapporteur 
tagħkom titob lill-Kummissjoni tressaq kemm jista’ jkun malajr proposta dwar Forza ta’ 
Protezzjoni Ċivili tal-UE bbażata fuq iċ-Ċentru ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi.

Punt kruċjali ieħor huwa l-ħtieġa ta’ koordinazzjoni aħjar bejn l-atturi kollha sabiex jiġu 
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evitati tirkib u duplikazzjoni tal-isforzi kemm mil-lat politiku kif ukoll mil-lat 
operazzjonali - li kull wieħed minnhom għandu jiffunzjona b’mod awtonomu sabiex ma 
jkunx hemm xkiel għall-għajnuna rapida u effikaċi għall-vittmi tad-diżastru. 

Finalment, ir-rapporteur tagħkom tixtieq tenfasizza wkoll li huwa importanti li l-Istati 
Membri kollha jikkontribwixxu, fl-ispirtu ta’ solidarjetà Ewropea, għar-reazzjoni Ewropea 
għad-diżastri. Skema ta’ inċentivi sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jimpenjaw 
kapaċitajiet suffiċjenti għar-raggruppament volontarju bla ma fil-fatt iżidu l-infiq ġenerali 
tagħhom tista’ żżid sew l-offerti. Fi kliem ieħor, l-użu ta’ riżorsi disponibbli fl-Istati 
Membri għandu jiġi ottimizzat għall-benefiċċju komuni, filwaqt li tiġi evitata d-
duplikazzjoni tal-istrutturi, l-isforzi jew l-ispejjeż.


