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Emenda 1
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-kriżi attwali tobbliga lill-Istati 
Membri u lill-UE biex ma jonfqux spejjeż 
żejda;

E. billi d-diżastri naturali inklużi 
avvenimenti ta’ temp estrem fl-Ewropa 
komplew jikbru kemm fid-daqs kif ukoll 
fil-frekwenza;

Or. en

Emenda 2
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jenfasizza l-importanza tal-Fond ta’ 
Solidarjetà bħala l-istrument ewlieni li 
jippermetti lill-Unjoni Ewropea tirrispondi 
għal diżastru serju li jseħħ f’territorju tal-
Unjoni jew f’pajjiż ġar;

1. Jenfasizza l-importanza tal-Fond ta’ 
Solidarjetà bħala l-istrument ewlieni li 
jippermetti lill-Unjoni Ewropea tirrispondi 
għal diżastru serju li jseħħ f’territorju tal-
Unjoni jew f’pajjiżi li qegħdin jinnegozjaw 
l-adeżjoni tagħhom fl-UE;

Or. en

Emenda 3
Petru Constantin Luhan

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jesprimi l-ħtieġa li tittejjeb l-effiċjenza u 
l-veloċità tal-proċeduri amministrattivi 
meħtieġa għall-mobilizzazzjoni tiegħu li, 
peress li jeħtieġu l-intervent ta’ tliet 
istituzzjonijiet Ewropej għall-
approvazzjoni tagħhom, idewmu u jtawlu 
b’mod eċċessiv iż-żmien meħtieġ biex 
tingħata għajnuna lill-Istati Membri 
affettwati minn diżastru;

4. Jikkunsidra li ż-żmien attwalment 
meħud biex jiġi mmobilizzat il-fond huwa 
twil wisq u għaldaqstant jesprimi l-ħtieġa 
li tittejjeb l-effiċjenza u l-veloċità tal-
proċeduri amministrattivi meħtieġa għall-
mobilizzazzjoni tiegħu li, peress li jeħtieġu 
l-intervent ta’ tliet istituzzjonijiet Ewropej 
għall-approvazzjoni tagħhom, idewmu u 
jtawlu b’mod eċċessiv iż-żmien meħtieġ 
biex tingħata għajnuna lill-Istati Membri 
affettwati minn diżastru, u b’hekk ma 
jintlaħqux ir-riżultati mixtieqa;

Or. ro

Emenda 4
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jesprimi l-ħtieġa li tittejjeb l-effiċjenza u 
l-veloċità tal-proċeduri amministrattivi 
meħtieġa għall-mobilizzazzjoni tiegħu li, 
peress li jeħtieġu l-intervent ta’ tliet 
istituzzjonijiet Ewropej għall-
approvazzjoni tagħhom, idewmu u jtawlu 
b’mod eċċessiv iż-żmien meħtieġ biex 
tingħata għajnuna lill-Istati Membri 
affettwati minn diżastru;

4. Jesprimi l-ħtieġa li tittejjeb l-effiċjenza u 
l-veloċità tal-proċeduri amministrattivi 
meħtieġa għall-mobilizzazzjoni tiegħu, 
minħabba li dawn il-proċeduri jdewmu u 
jtawlu b’mod eċċessiv iż-żmien meħtieġ 
biex tingħata għajnuna lill-Istati Membri u 
lir-reġjuni affettwati minn diżastru;

Or. en

Emenda 5
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Iqis li, fil-każ tad-diżastri kkunsidrati ta’
“żvilupp bil-mod”, id-dispożizzjonijiet 
attwali tar-Regolament ikkonċernat 
jippreżentaw diffikultajiet legali u prattiċi 
għall-mobilizzazzjoni tiegħu, l-aktar 
minħabba l-perjodu regolatorju ta’ 10 
ġimgħat stabbilit bħala l-iskadenza għas-
sottomissjoni tal-applikazzjonijiet;

6. Iqis li, fil-każ tad-diżastri kkunsidrati ta’
“żvilupp bil-mod”, id-dispożizzjonijiet 
attwali tar-Regolament ikkonċernat 
jippreżentaw diffikultajiet legali u prattiċi 
għall-mobilizzazzjoni tiegħu;

Or. en

Emenda         6
Nuno Teixeira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Iqis li, fil-każ tad-diżastri kkunsidrati ta’
“żvilupp bil-mod”, id-dispożizzjonijiet 
attwali tar-Regolament ikkonċernat 
jippreżentaw diffikultajiet legali u prattiċi 
għall-mobilizzazzjoni tiegħu, l-aktar 
minħabba l-perjodu regolatorju ta’ 10 
ġimgħat stabbilit bħala l-iskadenza għas-
sottomissjoni tal-applikazzjonijiet;

6. Iqis li, fil-każ tad-diżastri kkunsidrati ta’
“żvilupp bil-mod”, id-dispożizzjonijiet 
attwali tar-Regolament ikkonċernat 
jippreżentaw diffikultajiet legali u prattiċi 
għall-mobilizzazzjoni tiegħu, l-aktar 
minħabba l-perjodu regolatorju ta’ 10 
ġimgħat stabbilit bħala l-iskadenza għas-
sottomissjoni tal-applikazzjonijiet;
jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni fil-
każ ta’ diżastri ta’ “żvilupp bil-mod” fejn 
hemm it-tendenza li d-danni jidhru ċar 
fuq perjodu twil, biex tagħti attenzjoni 
partikolari għall-iżgurar li dawn id-danni 
jkuun jistgħu jiġu koperti wkoll mill-
EUSF;

Or. pt

Emenda          7
Luís Paulo Alves
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Jikkunsidra li huwa meħtieġ, 
għalhekk, li tiġi permessa aktar 
flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-Fond 
f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza li jinvolvu 
diżastru naturali, ambjentali jew 
teknoloġiku b’riperkussjonijiet serji fuq 
il-kundizzjonijiet tal-għajxien tal-persuni;

Or. pt

Emenda           8
Petru Constantin Luhan

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jiddispjaċih li l-oppożizzjoni ta’ ċertu 
għadd ta’ Stati Membri, beżgħana li xi 
bidliet importanti fil-bażi legali ta’ dan l-
istrument jinvolvu nfiq ekonomiku kbir, 
tillimita l-adattament tar-Regolament tal-
2002 għal ċerti kjarifiki u t-tentattiv biex 
tittejjeb l-operabilità tiegħu; ifakkar li, 
sfortunatament mill-ħolqien tiegħu, id-
diżastri fir-reġjuni tal-Unjoni Ewropea 
żdiedu b’mod sinifikanti fin-numru, is-
severità u l-intensità;

9. Jikkunsidra li l-oppożizzjoni ta’ ċertu 
għadd ta’ Stati Membri, beżgħana li xi 
bidliet importanti fil-bażi legali ta’ dan l-
istrument jinvolvu nfiq ekonomiku kbir,
mhix iġġustifikata u tillimita l-adattament 
tar-Regolament tal-20021 għal ċerti 
kjarifiki u t-tentattiv biex tittejjeb l-
operabilità tiegħu; ifakkar li, 
sfortunatament mill-ħolqien tiegħu, id-
diżastri fir-reġjuni tal-Unjoni Ewropea 
żdiedu b’mod sinifikanti fin-numru, in-
natura, is-severità u l-intensità;

Or. ro

Emenda           9
Luís Paulo Alves

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jilqa’ madankollu li s-sempliċi 
introduzzjoni ta’ ċerti aġġustamenti tar-
regolament fis-seħħ tikseb titjib sinifikanti 
fil-funzjonament tiegħu, filwaqt li jinżamm 
l-iskop u n-natura tiegħu, li jikkonsisti 
prinċipalment fil-fatt li jkun strument 
rapidu u effettiv li jista’ jipprovdi għajnuna 
liċ-ċittadini affettwati minn fenomenu li 
jbiddel b’mod profond il-kundizzjonijiet 
tal-ħajja u l-benessri tagħhom;

10. Jilqa’ madankollu li s-sempliċi 
introduzzjoni ta’ ċerti aġġustamenti tar-
regolament fis-seħħ tikseb titjib sinifikanti 
fil-funzjonament tiegħu, filwaqt li jinżamm 
l-iskop u n-natura tiegħu, li jikkonsisti 
prinċipalment fil-fatt li jkun strument 
rapidu u effettiv li jista’ jipprovdi għajnuna
immedjata liċ-ċittadini affettwati minn 
fenomenu li jbiddel b’mod profond il-
kundizzjonijiet tal-ħajja u l-benessri 
tagħhom;

Or. pt

Emenda           10
Petru Constantin Luhan

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistaqsi jekk definizzjoni iktar ċara u 
preċiża tal-kunċett ta’ diżastru tistax tgħin 
biex jitnaqqas ix-xettiċiżmu ta’ ħafna 
mill-Istati Membri li jopponu riforma 
sħiħa ta’ dan l-istrument komunitarju;

imħassar

Or. ro

Emenda 11
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jenfasizza l-urġenza u l-ħtieġa biex jiġu 
ssimplifikati l-proċessi burokratiċi 

12. Jenfasizza l-urġenza u l-ħtieġa biex jiġu 
ssimplifikati l-proċessi burokratiċi 
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meħtieġa għall-mobilizzazzjoni dan l-
istrument komunitarju, b’mod li jiġi 
mnaqqas il-ħin bejn il-mument meta jseħħ 
id-diżastru u dak li fih l-Istat Membru
kkonċernat jirċievi l-għajnuna, li xi kultant 
idum aktar minn sena; ifakkar, madankollu, 
li dan l-istrument ma ġiex maħluq biex 
jagħti rispons malajr iżda biex jiffinanzja 
mill-ġdid operazzjonijiet ta’ emerġenza 
ffinanzjati inizjalment mill-awtoritajiet 
pubbliċi tal-pajjiż ikkonċernat;

meħtieġa għall-mobilizzazzjoni dan l-
istrument komunitarju, b’mod li jiġi 
mnaqqas il-ħin bejn il-mument meta jseħħ 
id-diżastru u dak li fih l-Istat Membru jew 
reġjun ikkonċernat jirċievi l-għajnuna, li 
xi kultant idum aktar minn sena; ifakkar, 
madankollu, li dan l-istrument ma ġiex 
maħluq biex jagħti rispons malajr iżda biex 
jiffinanzja mill-ġdid operazzjonijiet ta’ 
emerġenza ffinanzjati inizjalment mill-
awtoritajiet pubbliċi tal-pajjiż ikkonċernat;

Or. en

Emenda 12
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12 a. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni 
tal-UE biex tikkontribwixxi biex 
tissimplifika l-proċeduri fil-livell Ewropew 
sabiex jitnaqqas id-dewmien; jenfasizza li 
l-Istati Membri għandhom janalizzaw 
ukoll il-proċeduri amministrattivi 
tagħhom u jidentifikaw u jneħħu xkiel 
possibbli li jista’ jkun ta’ ostaklu għall-
mobilizzazzjoni aktar mgħaġġla ta’ 
għajnuna lir-reġjuni affettwati;

Or. en

Emenda 13
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12 b. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jikkooperaw mill-qrib mal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali fl-istadji kollha tal-
implimentazzjoni sabiex jiżguraw li l-
għajnuna tal-Unjoni tkun viżibbli u 
effettiva fuq l-art u biex jippromwovu 
soluzzjonijiet sostenibbli;

Or. en

Emenda 14
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Iqis li l-proposta tal-Kummissjoni 
marbuta mal-amalgamazzjoni tad-
deċiżjonijiet ta’ għoti u l-ftehimiet ta’ 
implimentazzjoni fil-Kummissjoni u l-Istati 
Membri hija interessanti u f’waqtha, peress 
li twassal biex jiġi ffrankat il-ħin u, 
konsegwentement, twassal għal rispons 
aktar malajr;

13. Iqis li l-proposta tal-Kummissjoni 
marbuta mal-amalgamazzjoni tad-
deċiżjonijiet ta’ għoti u l-ftehimiet ta’ 
implimentazzjoni fil-Kummissjoni u l-Istati 
Membri hija interessanti u f’waqtha
ladarba l-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jkunu għamlu disponibbli r-riżorsi 
finanzjarji, peress li twassal biex jiġi 
ffrankat il-ħin u, konsegwentement, 
twassal għal rispons aktar malajr;

Or. en

Emenda 15
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jaqbel mal-idea li l-introduzzjoni ta’ 15. Jaqbel mal-idea li l-introduzzjoni tal-
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ħlasijiet bil-quddiem għall-applikazzjoni
hija wkoll mod vijabbli biex jitħaffef il-
proċess tal-għoti tal-għajnuna lill-pajjiżi 
milquta minn diżastri u li tgħin sabiex 
titjieb l-effettività tal-Fond ta’ Solidarjetà; 
iqis li, jekk jiġi deċiż hekk, il-pagamenti 
akkont bil-quddiem għandhom 
jikkostitwixxu persentaġġ fiss tal-għajnuna 
totali li huwa mistenni li għandha tingħata 
u li, f’każ li l-applikazzjoni ma tiġix 
aċċettata, għandha tingħata lura lill-fondi 
komunitarji;

possibbiltà li jitħallsu ħlasijiet bil-quddiem
malli l-Istat affettwat ikun applika għall-
għajnuna hija wkoll mod vijabbli biex 
jitħaffef il-proċess tal-għoti tal-għajnuna 
lill-pajjiżi milquta minn diżastru kbir u li 
tgħin sabiex titjieb l-effettività tal-Fond ta’ 
Solidarjetà; iqis li, jekk jiġi deċiż hekk, il-
pagamenti akkont bil-quddiem għandhom 
jikkostitwixxu persentaġġ fiss tal-għajnuna 
totali li huwa mistenni li għandha tingħata 
u li, f’każ li l-applikazzjoni ma tiġix 
aċċettata, għandha tingħata lura lill-fondi 
komunitarji;

Or. en

Emenda 16
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Huwa tal-fehma li jekk diżastru 
jikkawża “effett ta’ kaskata” , id-danni
“kollaterali” għandhom jaqgħu taħt il-Fond 
meta jaffettwaw sinifikament l-istruttura 
soċjoekonomika ta’ reġjun;

17. Huwa tal-fehma li jekk diżastru 
jikkawża “effett ta’ kaskata” , id-danni
“kollaterali” għandhom jaqgħu taħt il-Fond 
meta jaffettwaw sinifikament l-istruttura 
soċjoekonomika ta’ reġjun kif jista’ jiġri 
wara ħruq, għargħar, nixfa, sħana kbira 
u avvenimenti oħra ta’ temp estrem;

Or. en

Emenda          17
Nuno Teixeira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Huwa tal-fehma li jekk diżastru 17. Jitlob kjarifika aħjar tal-ambitu tal-
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jikkawża “effett ta’ kaskata” , id-danni
“kollaterali” għandhom jaqgħu taħt il-Fond 
meta jaffettwaw sinifikament l-istruttura 
soċjoekonomika ta’ reġjun;

EUSF fi proposta għal regolament fil-
futur, li għandha tidentifika l-oqsma ta’ 
intervent tal-Fond, flimkien mad-diżastri 
naturali, u tistabbilixxi liema 
operazzjonijiet huma eliġibbli għal 
kopertura taħt il-Fond; huwa tal-fehma li 
jekk diżastru jikkawża “effett ta’ kaskata” , 
id-danni “kollaterali” għandhom jaqgħu 
taħt il-Fond meta jaffettwaw sinifikament 
l-istruttura soċjoekonomika ta’ reġjun, u 
jitlob kjarifika fir-rigward tal-“effett ta’ 
kaskata” jew id-danni “kollaterali” 
ikkawżati minn diżastri koperti mill-
EUSF;

Or. pt

Emenda          18
Luís Paulo Alves

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi ċċarata l-
eliġibbiltà tad-diżastri li jseħħu fil-livell 
reġjonali, permezz tal-introduzzjoni ta’ 
kriterju oġġettiv li jippermetti li jiġu 
assmilati mad-diżastri l-oħra, filwaqt li tiġi 
eliminata kull possibbiltà ta’ 
interpretazzjoni spekulattiva u kull dubju 
rigward l-ammissibbiltà possibbli tagħhom 
għall-applikanti;

18. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi ċċarata l-
eliġibbiltà tad-diżastri li jseħħu fil-livell 
reġjonali, permezz tal-introduzzjoni ta’ 
kriterju sempliċi u oġġettiv li jippermetti li 
jiġu assmilati mad-diżastri l-oħra, filwaqt li 
tiġi eliminata kull possibbiltà ta’ 
interpretazzjoni spekulattiva u kull dubju 
rigward l-ammissibbiltà possibbli tagħhom 
għall-applikanti;

Or. pt

Emenda         19
Nuno Teixeira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi ċċarata l-
eliġibbiltà tad-diżastri li jseħħu fil-livell 
reġjonali, permezz tal-introduzzjoni ta’ 
kriterju oġġettiv li jippermetti li jiġu 
assmilati mad-diżastri l-oħra, filwaqt li tiġi 
eliminata kull possibbiltà ta’ 
interpretazzjoni spekulattiva u kull dubju 
rigward l-ammissibbiltà possibbli tagħhom 
għall-applikanti;

18. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi ddefinit 
b’mod ċar u sempliċi x’inhu diżastru fil-
livell reġjonali u li tiġi ċċarata l-eliġibbiltà 
tad-diżastri li jseħħu fil-livell reġjonali, 
permezz tal-introduzzjoni ta’ kriterju 
oġġettiv li jippermetti li jiġu assmilati mad-
diżastri l-oħra, filwaqt li tiġi eliminata kull 
possibbiltà ta’ interpretazzjoni spekulattiva 
u kull dubju rigward l-ammissibbiltà 
possibbli tagħhom għall-applikanti;

Or. pt

Emenda              20
Vasilica Viorica Dăncilă

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi ċċarata l-
eliġibbiltà tad-diżastri li jseħħu fil-livell 
reġjonali, permezz tal-introduzzjoni ta’ 
kriterju oġġettiv li jippermetti li jiġu 
assmilati mad-diżastri l-oħra, filwaqt li tiġi 
eliminata kull possibbiltà ta’ 
interpretazzjoni spekulattiva u kull dubju 
rigward l-ammissibbiltà possibbli tagħhom 
għall-applikanti;

18. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi ċċarata l-
eliġibbiltà tad-diżastri li jseħħu fil-livell 
reġjonali u li jkollhom impatt 
transkonfinali, permezz tal-introduzzjoni 
ta’ kriterju oġġettiv li jippermetti li jiġu 
assmilati mad-diżastri l-oħra, filwaqt li tiġi 
eliminata kull possibbiltà ta’ 
interpretazzjoni spekulattiva u kull dubju 
rigward l-ammissibbiltà possibbli tagħhom 
għall-applikanti;

Or. ro

Emenda        21
Nuno Teixeira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Huwa tal-fehma li fil-każ tar-reġjuni  
l-aktar imbiegħda għandhom jiġu adattati 
l-kriterji għall-eliġibbiltà għall-EUSF, 
sabiex jitqiesu l-limitazzjonijiet 
permanenti tagħhom, ir-riskju għoli ta’ 
diżastri naturali tagħhom u d-
diffikultajiet tagħhom f’termini ta’ aċċess 
u konnessjonijiet, u l-ħtieġa urġenti għall-
għajnuna fil-każ ta’ emerġenza; huwa tal-
fehma li  l-ippeżar ta’ dawn il-kriterji 
għandhom għalhekk iqisu l-ispejjeż 
addizzjonali assoċjati mal-istatus ta’ gżira 
tal-maġġoranza tal-pajjiżi l-aktar 
imbiegħda; jitlob lill-Kummissjoni biex 
tbaxxi l-livell limitu għall-valur stmat tad-
danni u/jew il-persentaġġ korrispondenti 
tal-PDG fil-każ ta’ diżastri li jseħħu fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda;

Or. pt

Emenda 22
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20 a. Ifakkar li l-prevenzjoni tad-diżastri 
għandha rwol vitali fil-politiki tal-Unjoni 
u tirrappreżenta l-irħas mod kif titnaqqas 
il-vulnerabbiltà lejn id-diżastri; jenfasizza 
li r-reġjuni tal-UE għandhom jagħmlu 
użu koerenti tal-opportunitajiet kollha ta’ 
finanzjament differenti għall-prevenzjoni 
sostenibbli tad-diżastri;

Or. en
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Emenda 23
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20 b. Jitlob li titqies is-sostenibbiltà għall-
flus minfuqa taħt l-EUSF sabiex 
tikkontribwixxi biex tiġi evitata r-
repetizzjoni tad-diżastri;

Or. en

Emenda 24
Nikos Chrysogelos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra u 
tadatta l-kriterji sabiex il-Fond ta’ 
Solidarjetà jkun jista’ jagħti rispons għad-
diżastri naturali ta’ natura Mediterranja, li 
huma dawk li, parzjalment minħabba t-
tibdil fil-klima, qegħdin jitfaċċaw dawn l-
aħħar snin, u huma l-akbar diżastri naturali 
li jseħħu fl-Unjoni;

22. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra u 
tadatta l-kriterji sabiex il-Fond ta’ 
Solidarjetà jkun jista’ jagħti rispons għall-
ħruq, għargħar, nixfa, sħana kbira u 
avvenimenti oħra ta’ temp estrem u għad-
diżastri naturali, li huma dawk li, 
parzjalment minħabba t-tibdil fil-klima, 
qegħdin jitfaċċaw dawn l-aħħar snin, u 
huma l-akbar diżastri naturali li jseħħu fl-
Unjoni;

Or. en

Emenda        25
Nuno Teixeira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra u 
tadatta l-kriterji sabiex il-Fond ta’ 
Solidarjetà jkun jista’ jagħti rispons għad-
diżastri naturali ta’ natura Mediterranja, li 
huma dawk li, parzjalment minħabba t-
tibdil fil-klima, qegħdin jitfaċċaw dawn l-
aħħar snin, u huma l-akbar diżastri naturali 
li jseħħu fl-Unjoni;

22. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra u 
tadatta l-kriterji sabiex il-Fond ta’ 
Solidarjetà jkun jista’ jagħti rispons għad-
diżastri naturali ta’ natura Mediterranja, li 
huma dawk li, parzjalment minħabba t-
tibdil fil-klima, qegħdin jitfaċċaw dawn l-
aħħar snin, u huma l-akbar diżastri naturali 
li jseħħu fl-Unjoni kif ukoll id-diżastri 
naturali fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, li 
jiffaċċjaw riskju akbar ta’ diżastri u li l-
karatteristiċi ġeografiċi u strutturali 
tagħhom għandhom it-tendenza li 
jaggravaw l-effetti tagħhom;

Or. pt

Emenda        26
Nuno Teixeira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Jenfasizza li l-EUSF ma jkoprix id-
danni kollha li jirriżultaw minn diżastru 
naturali, u d-danni li jaqgħu taħt dan l-
istrument għandhom għalhekk jiġu 
definiti kif suppost fi proposta għal 
regolament fil-futur;

Or. pt

Emenda        27
Nuno Teixeira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22b (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22b. Jenfasizza l-importanza li jiġu 
ggarantiti ħlasijiet bil-quddiem taħt l-
EUSF, abbażi tad-disponibbiltà ta’ fond 
ta’ emerġenza, sabiex tingħata spinta lill-
effiċjenza, il-veloċità u l-profil ta’ dan l-
istrument fost il-persuni milquta, u tal-
ħarsa lejn il-possibbiltà li jiġu approvati 
miżuri fuq perjodu ta’ żmien twil sabiex 
ilaħħqu mal-effetti mtawla ta’ diżastri 
naturali; 

Or. pt

Emenda         28
Nuno Teixeira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23a. Jenfasizza l-ħtieġa li l-EUSF 
jikkomplementa strumenti finanzjarji 
oħra, bħall-fondi strutturali u l-FAEŻR, 
bi tweġiba għad-diżastri naturali, filwaqt 
illi jieħu vantaġġ mill-ħolqien ta’ sinerġiji 
ma’ dawn il-mekkaniżmi u programmi 
assoċjati;

Or. pt

Emenda         29
Nuno Teixeira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Iħeġġeġ biex fil-Qafas Finanzjarju 
2014-2020 li jmiss, ir-reġjuni jkollhom 

24. Iħeġġeġ biex fil-Qafas Finanzjarju 
2014-2020 li jmiss, ir-reġjuni jkollhom 
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flessibbiltà suffiċjenti u r-ridistribuzzjoni 
tar-riżorsi assenjati lilhom sabiex ikunu 
jistgħu jżidu, jekk ikun meqjus meħtieġ u 
xieraq, ir-riżorsi disponibbli f’każ ta’ 
diżastru;

flessibbiltà suffiċjenti u r-ridistribuzzjoni 
tar-riżorsi assenjati lilhom sabiex ikunu 
jistgħu jżidu, jekk ikun meqjus meħtieġ u 
xieraq, ir-riżorsi disponibbli f’każ ta’ 
diżastru, u jitlob lill-Kummissjoni biex 
tirrevedi r-regolament fis-seħħ fi żmien 
opportun għall-perjodu finanzjarju l-ġdid;

Or. pt


