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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-kontenut 
tal-Klawżola ta' Solidarjetà u l-arranġamenti ta' implimentazzjoni tagħha, li għandhom 
jiġu adottati; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni timmira għall-involviment addizzjonali tal-UE f'termini ta' 
riżorsi u kapaċijatijet għad-diżastri li jseħħu fl-UE u li jaffettwaw direttament liċ-ċittadini 
tagħha, kif ukoll, inċidentalment, lil min iħallas it-taxxi;

3. 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-flessibiltà u jissemplifika 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';

4. Jappoġġa l-isforzi tal-Kummissjoni biex tinkludi, mill-bidu nett, aspetti ta' prevenzjoni fir-
rispons għad-diżastri; jinnota, għalhekk, li l-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom rwol 
ewlieni fil-prevenzjoni ta' diżastri billi jimplimentaw, permezz tal-Politika ta' Koeżjoni, 
strateġiji għal prevenzjoni ta' riskji fil-livell territorjali; 

5. Jenfasizza r-rwol ewlieni tal-awtoritajiet reġjonali u lokali, li jkunu fuq quddiem fil-każ ta' 
diżastri u li l-involviment tagħhom jista' jżid il-viżibbiltà tal-UE fost iċ-ċittadini tagħha;

6. Jenfasizza l-importanza tal-impenn tal-UE li tappoġġa l-miżuri meħuda mill-Istati 
Membri, speċjalment meta diversi Stati Membri jkunu affetwati minn diżastru komuni; 
għalhekk jissuġġerixxi li l-esperjenza siewja miksuba f'dan il-qasam tintuża permezz ta' 
proġetti implimentati fil-passat fl-Inizjattiva Komunitarja INTERREG.


