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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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. Jistieden lill-Kummissjoni, meta tfassal ir-rispons Ewropew għad-diżastri, tqis il-
Klawżola ta' Solidarjetà u l-arranġamenti ta' implimentazzjoni tagħha, li hemm bżonn jiġu 
adottati bħala kwistjoni ta' urġenza u li tiżgura rispons aktar effettiv u koerenti għal 
diżastri kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll lil hinn minnha;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-arranġamenti ta' koordinament ad hoc attwali ma jistgħux 
jiggarantixxu assistenza xierqa u suffiċjenti f'każ ta' diżastru, u li hemm lok għal titjib fl-
effikaċja, l-effiċjenza, il-koerenza u l-viżibilità globali tal-assistenza pprovduta; 
jikkunsidra li hemm bżonn ta' bidla għal sistema ta' ppjanar bil-quddiem, li tinvolvi l-
preparazzjoni ta' xenarji ta' referenza għat-tipi ewlenin ta' diżastru fl-Unjoni Ewropea u lil 
hinn minnha, u li hemm bżonn li r-riżorsi disponibbli u neċessarji jiġu identifikati u l-użu 
li għalih huma maħsuba jiġi ddeterminat; iqis li huwa importanti wkoll li jiġu identifikati 
d-difetti fir-riżorsi u li jkun iċċarat eżatt kif l-UE tista' tikkontribwixxi għall-isforzi tal-
Istati Membri biex itejbu l-qagħda ta’ tħejjija tagħhom; huwa tal-fehma li użu aktar 
effettiv tar-riżorsi eżistenti jipprevjeni burokrazija finanzjarja u amministrattiva żejda, 
speċjalment fil-kuntest ta' amministrazzjoni reġjonali u lokali;

3. Jappoġġa l-proposta tal-Kummisjoni biex tistabbilixxi Kapaċità Ewropea għal Rispons ta' 
Emerġenza, inklużi arranġamenti biex tiġi ggarantita disponibilità aktar prevedibbli tal-
assi ewlenin tal-Istati Membri, inter alia billi tiġi stabbilita kollezzjoni ta’ assi identifikati 
minn qabel, disponibbli fi żmien ta’ rispons miftiehem minn qabel, u li għandhom jiġu 
skjerati fil-qafas ta’ impenn volontarju mill-Istati Membri biex jagħmlu dawn l-assi 
disponibbli fuq bażi volontarja għall-interventi ta’ sokkors għad-diżastri fuq skala 
Ewropea kemm fi ħdan l-Unjoni u barra l-Unjoni fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali; 
huwa tal-fehma li b’dan il-mod, u billi jiġu megħjuna l-persuni effettwati mid-diżastri 
naturali bħal nirien kbar, għargħar, terremoti, eruzzjoni ta' vulkani, uragani u maremoti, 
kif ukoll għal inċidenti marittimi, tixrid taż-żejt u riskji nukleari, il-valur miżjud Ewropew 
tal-interventi tal-UE se jissaħħaħ kunsiderevolment;

4. Jistieden lill-Kummissjoni timmira għall-involviment tal-UE f'termini ta' forniment ta’ 
riżorsi, kapaċijatijet u koordinament fir-rigward tad-diżastri li jseħħu fl-UE u li jeffettwaw 
direttament liċ-ċittadini tagħha u, għalhekk, lil min iħallas it-taxxi fl-UE;

5. F'dan il-kuntest, itenni l-appell tiegħu sabiex jintużaw ir-riżorsi eżistenti tal-UE, bħall-
Fond ta' Solidarjetà tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta proposta ġdida li 
tippermetti lill-Fond ta' Solidarjetà tal-UE jżid il-flessibilità u jissimplifika r-regoli 
amministrattivi tiegħu, filwaqt li jżomm quddiem għajnejh l-għan oriġinali tiegħu li 
jippermetti “li tittieħed deċiżjoni rapida li twiegħed riżorsi finanzjarji speċifiċi u 
timmobilizzahom kemm jista’ jkun malajr”; huwa tal-fehma li tali simplifikazzjoni tal-
proċeduri amministrattivi jħaffu l-pagamenti mill-Fond ta' Solidarjetà, u b'hekk ikun 
żgurat li dawk fil-bżonn jirċievu l-pagamenti immedjatament;
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6. Huwa tal-fehma li l-għan ewlieni għandu jkun l-użu sħiħ tar-riżorsi finanzjarji disponibbli, 
kif ukoll is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi kollha involuti fil-
mobilizzazzjoni ta' dawn ir-riżorsi; considers that steps must also be taken to ensure that 
the emergency humanitarian assistance reaches the people affected by disasters without 
delay; 

7. Ifakkar li t-Trattat ta' Lisbona introduċa l-kunċett ta' koeżjoni territorjali u estenda l-
ambitu tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà għall-awtoritajiet reġjonali u lokali u li, f'dan ir-
rigward, kwalunkwe valutazzjoni ta' rispons għal diżastru Ewropew irid jikkunsidra r-rwol 
kruċjali li għandhom dawk l-awtoritajiet fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri, partikolarment 
peress li f’bosta Stati Membri s-setgħat leġiżlattivi huma eżerċitati fuq bażi lokali jew 
reġjonali; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika metodi ġodda u innovattivi biex tipprovdi 
appoġġ dirett għall-awtoritajiet reġjonali u lokali;

8. Jappoġġa l-isforzi tal-Kummissjoni biex tinkludi, mill-bidu nett, aspetti ta' prevenzjoni fl-
arranġamenti għar-rispons għad-diżastri; jinnota, għalhekk, li l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali għandhom rwol ewlieni fil-prevenzjoni ta' diżastri billi jimplimentaw strateġiji għal 
prevenzjoni ta' riskji fil-livell territorjali, inklużi interventi konġunti li jinvolvu gruppi ta’ 
intervent minn pajjiżi differenti; 

9. Jinnota li ċerti żoni, bħaż-żoni kostali, insulari u muntanjużi, huma estremament 
vulnerabbli minħabba ġeografija tagħhom, u jitlob li tingħata attenzjoni speċjali għal 
dawn iż-żoni;

10. Huwa tal-fehma li 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 huwa l-iktar strateġija effikaċi biex jiġu indirizzati d-diżastri; iqis li l-
prevenzjoni hija wieħed mill-metodi l-iktar effettivi biex tiġi pprovduta protezzjoni, 
jitnaqqsu l-effetti u l-impatt tad-diżastri u jiġu ffrankati l-ispejjeż; jitlob biex, f’dan il-
qafas, tissaħħaħ l-edukazzjoni dwar il-prevenzjoni tad-diżastri, jitlob investiment fil-
prevenzjoni tad-diżastri u t-tibdil fil-klima, politiki ta’ prevenzjoni aktar effiċjenti u 
leġiżlazzjoni xierqa dwar il-ġestjoni tal-ilma u ġestjoni tar-riskju effiċjenti, monitoraġġ 
mill-qrib tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Għargħar fil-livell reġjonali u lokali, li 
fil-ġejjieni se jkollu rwol prinċipali fil-prevenzjoni ta' diżastri f'żoni suxxettibbli għall-
għargħar;

11. Jemmen li għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-Pajjiżi u 
Territorji Extra-Ewropej u r-rwol li l-pożizzjoni ġeografika tagħhom jista’ jkollha biex tiġi 
ffaċilitata l-provvista ta’ għajnuna lill-pajjiżi viċin tagħhom li jiġu effettwati u biex ir-
rispons Ewropew għad-diżastru jkompli jissaħħaħ;

12. Jinnota r-rwol ewlieni tal-awtoritajiet reġjonali u lokali, li jkunu fuq quddiem fil-każ ta' 
diżastri, qabel kollox fil-każ ta' diżastri transkonfinali, u li l-involviment tagħhom jista' 
jżid il-viżibilità tal-UE fost iċ-ċittadini tagħha; għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-Istati Membri jinvolvu l-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-istadji bikrin tar-
rispons għad-diżastri, billi jibnu fuq il-mudell ta' governanza b'diversi livelli implimentat 
fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni, permezz ta' strateġija ta' komunikazzjoni vantaġġjuża 
għall-atturi kollha li jagħmlu parti mill-mekkaniżmu ta' rispons;
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13. Jenfasizza l-importanza tal-impenn tal-UE favur l-iskambju tal-aħjar prattika u l-appoġġ 
tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri, speċjalment meta diversi Stati Membri jkunu
effettwati mill-istess diżastru; għalhekk, huwa favur li jsir użu tal-esperjenza siewja 
miksuba f'dan il-qasam permezz ta' proġetti implimentati fil-passat fil-qafas tal-Inizjattiva 
Komunitarja INTERREG;

14. Jikkunsidra li l-isfruttament tal-opportunitajiet offruti fil-kuntest tal-Objettiv Territorjali 
Ewropew hu ta' importanza kruċjali; jemmen li f'dan ir-rigward ir-Raggruppament 
Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali (REKT) jista' jikkostitwixxi strument importanti 
għal tisħiħ ulterjuri tal-kooperazzjoni transnazzjonali, transkonfinali u interreġjonali, anke 
ma’ pajjiżi li mhumiex Stati Membri tal-UE. iqis l-iżvilupp tal-kooperazzjoni 
interreġjonali bejn il-fruntieri nazzjonali bħala prova tal-kontribut partikolarment 
importanti mogħti mir-reġjuni lill-assistenza rapida għall-finijiet ta' protezzjoni ċivili; 
jikkunsidra li din il-kooperazzjoni produttiva testendi, inter alia, għall-għan komuni tal-
identifikazzjoni tar-riskji u l-valutazzjoni ta' theddid potenzjali, u li huwa hawnhekk li l-
UE tista' tagħti kontribut utli u viżibbli għal kooperazzjoni anki aktar effikaċi u effiċjenti, 
fuq kollox billi ttejjeb il-koordinament;

15. Jinnota li r-reġjuni Ewropej li jinstabu fil-konfini tal-UE jistgħu jiġu effettwati mid-
diżastri li jseħħu fir-reġjuni li jagħmlu parti minn pajjiżi terzi, meta l-intervent hu aktar u 
aktar diffiċli; jipproponi li jiġu żviluppati miżuri biex jappoġġaw lil dawn ir-reġjuni u li 
tingħata attenzjoni speċjali lid-diżastri kkawżati minn persuni jew minn inċidenti 
industrijali, li jeħtieġu strateġiji differenti; 

16. Jinnota li fis-Sena Ewropea tal-Volontarjat, ikun simboliku u utli li dawk il-pajjiżi li 
jfittxu li jippromwovu attivitajiet u organizzazzjonijiet bħal dawn jiġu appoġġati;

17. Jitlob strateġija ta’ komunikazzjoni komprensiva, li tinvolvi l-istituzzjonijiet u l-Istati 
Membri kollha tal-UE, li tippromwovi  r-rwol tagħhom fil-prevenzjoni u l-ġestjoni tad-
diżastri, sabiex tittejjeb il-viżibilità ġenerali tal-miżuri Ewropej;
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