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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 li jistabbilixxi l-Fond ta’ Solidarjetà tal-
Unjoni Ewropea
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0522),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 175 u l-
Artikolu 212(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli 
l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0231/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Baġits (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

SFOND

Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE ("il-Fond") inħoloq bħala reazzjoni għal sitwazzjonijiet ta' 
diżastru naturali u biex jesprimi s-solidarjetà Ewropea fir-rigward tar-reġjuni milqutin fl-
Ewropa. Il-Fond inħoloq b'segwitu għad-diversi każi ta' għargħar li seħħew fiċ-ċentru tal-
Ewropa fis-sajf tal-2002. Jissussidja lill-Istati Membri u lill-pajjiżi kandidati milqutin minn 
diżastru naturali.
Il-karatteristiċi ewlenin ta' dan l-istrument s'issa kienu:
 fil-każ ta' "diżastru naturali", hemm biss kriterju wieħed għall-eliġibilità: jekk il-ħsara 

tkunx taqbeż il-livell minimu speċifiku għal kull pajjiż; 
 il-Fond jista' jintervjeni wkoll f'sitwazzjonijiet ta' skala iżgħar, fl-hekk imsejħa "diżastri 

reġjonali", fejn tkun intlaqtet il-maġġoranza tal-popolazzjoni ta' reġjun, u jekk jiġi 
kkunsidrat li d-diżastru se jkollu effetti serji u dejjiema fuq l-istabilità ekonomika u l-
kundizzjonijiet ta' ħajja tagħha;

 Il-finanzjament isir b'pagament wieħed. M'hemmx programmazzjoni jew ħtieġa ta' 
kofinanzjament; 

 Peress li r-riżorsi supplimentari jiġu minn barra l-baġit tal-UE, il-Kummissjoni ma 
tistax tiddeċiedi waħedha rigward l-għajnuna finanzjarja. Jekk tikkunsidra li talba 
tissodisfa r-rekwiżiti, hi tipproponi l-mobilizzazzjoni tal-Fond lill-awtorità baġitarja (il-
Kunsill u l-Parlament Ewropew). 

Il-Fond jipprevedi infiq pubbliku addizzjonali min-naħa tal-Istati Membri għall-finanzjament 
tal-operazzjonijiet essenzjali ta' emerġenza mwettqa mill-awtoritajiet pubbliċi, bħal:
 ir-restawr tal-infrastrutturi essenzjali, pereżempju tal-enerġija, l-ilma, it-trasport, it-

telekomunikazzjonijiet, is-saħħa u l-edukazzjoni;
 l-alloġġ temporanju u l-finanzjament tas-servizzi ta' emerġenza biex jiġu sodisfatti l-

ħtiġijiet immedjati tal-popolazzjoni;
 l-iżgurar tal-infrastrutturi ta' prevenzjoni bħal digi u ħitan ta' lqugħ;
 miżuri għall-protezzjoni tal-patrimonju kulturali;
 l-operazzjonijiet ta' tindif.
Il-ħsara privata, bħall-ħsara għall-proprjetà privata, jew it-telf ta' introjtu, inkluż fis-settur 
agrikolu, hi meqjusa bħala assigurabbli u għaldaqstant mhix koperta.
L-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiżi milqutin jistgħu jippreżentaw talba lill-Kummissjoni fi 
żmien 10 ġimgħat minn meta jfeġġu l-ewwel ħsarat. Il-Kummissjoni mbagħad tevalwa t-talba 
u tiddeċiedi jekk il-Fond għandux jiġi attivat, flimkien mal-ammont tal-għajnuna kkunsidrat 
bħala xieraq, u tipproponi l-mobilizzazzjoni tiegħu lill-Awtorità Baġitarja. L-għajnuna 
tingħata f'pagament wieħed wara li jiġi ffirmat ftehim ta' implimentazzjoni mal-Istat 
benefiċjarju. 
Mill-2002, il-Fond ġie mobilizzat għal 52 diżastru, li kienu jinkludu sensiela ta' diversi 
avvenimenti katastrofiċi bħal għargħar, nirien forestali, terremoti, maltempati u żminijiet ta' 
nixfa. S'issa kienu 23 il-pajjiżi li ngħataw appoġġ, appoġġ li jammonta għal EUR 3,2 biljun. 

ĠUSTIFIKAZZJONI GĦALL-BDIL TAL-LEĠIŻLAZZJONI FIS-SEĦĦ 

Minn mindu nħoloq, kienet evidenti l-ħtieġa ta' tibdil biex jiġu sodisfatti l-aspettattivi tal-
pajjiżi u r-reġjuni milqutin mid-diżastri li jistennew għajnuna mill-UE. Allavolja ġeneralment 
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l-istrument jissodisfa l-objettivi tiegħu, hu meqjus li r-reazzjoni tiegħu mhix daqstant effikaċi 
daqs kemm għandha tkun, u dan hu rifless pereżempju fil-fatt li l-kriterji speċifiċi għall-
attivazzjoni tiegħu huma kkomplikati wisq jew mhumiex ċari biżżejjed.
Il-proċedura għall-għoti tal-għajnuna hija twila ħafna, u ġeneralment il-ħlas tas-sussidju jsir 
madwar sena wara li jkun seħħ id-diżastru.
Allavolja l-istrument ħadem sew fil-każ tad-diżastri naturali l-kbar, żewġ terzi tat-talbiet li 
ntbagħtu kienu jirrigwardaw l-hekk imsejħa diżastri reġjonali, bi ħsarat li ma kinux jaqbżu l-
livell minimu. Maġġoranza kbira minn dawn it-talbiet ma tissodisfax il-kriterji u jkollha tiġi 
rifjutata, biex b'hekk jinħlew ħin, riżorsi u aspettattivi.
Għaldaqstant, sabiex jiżdiedu s-sensittività u l-viżibilità tal-Fond, għandhom jittejbu u jiġu 
ssemplifikati l-operazzjonijiet tal-proċedura, jiġu introdotti pagamenti bil-quddiem u jiġu 
ċċarati dispożizzjonijiet speċifiċi b'mod li l-għajnuna tkun tista' tingħata aktar malajr milli 
jiġri attwalment.

PROPOSTA LEĠIŻLATTIVA ĠDIDA TAL-KUMMISSJONI EWROPEA 

Il-modifiki fundamentali proposti mill-Kummissjoni Ewropea jistgħu jinġabru hekk:
- kjarifika tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Fond, li tillimitah għad-diżastri naturali u 

testendih biex ikopri ż-żminijiet ta' nixfa;
- l-adozzjoni ta' normi aktar ċari dwar l-ammissibilità tad-diżastri reġjonali, li jintroduċu 

livell minimu wieħed għall-ħsara biex tingħata l-għajnuna, ekwivalenti għal 1,5 % tal-
Prodott Domestiku Gross reġjonali;

- il-possibilità li, għall-ewwel darba, jingħataw pagamenti bil-quddiem: 10 % tal-
kontribuzzjoni prevista, b'limitu massimu ta' 30 miljun euro;

- proċedura amministrattiva iqsar għall-għoti tal-għajnuna, li tgħaqqad iż-żewġ fażijiet 
ta' approvazzjoni u implimentazzjoni fi ftehim wieħed;

- l-introduzzjoni ta' miżuri għat-tħeġġiġ ta' strateġiji għall-prevenzjoni tar-riskju ta' 
diżastri: rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta' rapporti u kundizzjonijiet possibbli biex 
tingħata l-għajnuna.

Il-kamp ta' applikazzjoni għadu limitat għad-diżastri naturali fl-Istati Membri u l-pajjiżi li qed 
jinnegozjaw l-adeżjoni mal-Unjoni. Il-pajjiżi għandhom jagħmlu t-talba tagħhom fi żmien 
għaxar ġimgħat mill-ewwel ġurnata tad-diżastru. Il-livell minimu tal-ħsara biex jiġi attivat il-
fond (0,6 % tal-ING jew EUR 3 biljun) u t-tip ta' operazzjonijiet li jistgħu jirċievu l-għajnuna 
baqgħu ma nbidlux. L-implimentazzjoni tal-għajnuna, inkluż l-għażla tal-proġetti, l-awditjar u 
l-kontroll huma responsabilità tal-benefiċjarju. Il-modifiki ma jvarjawx il-livell ta' nfiq
previst.
Il-finanzjament tal-Fond jinsilet minn barra l-baġit tal-UE, permezz ta' baġit emendatorju. 
Dan jiġri skont kif inhu stabbilit fil-ftehim bejn l-istituzzjonijiet. Kull sussidju jingħata b'mod 
separat permezz ta' proposta tal-Kummissjoni li tiġi approvata mill-Istati Membri u mill-
Parlament Ewropew. Għandu jiġi rispettat il-perjodu legali minimu rikjest (tal-anqas bejn 8 u 
10 ġimgħat) għall-adozzjoni ta' kwalunkwe baġit emendatorju.

KONKLUŻJONIJIET TAR-RAPPORTEUR 

Il-Fond hu espressjoni ċara ta' solidarjetà biex tingħata l-għajnuna lir-reġjuni tal-Ewropew u 
lill-pajjiżi li l-aktar għandhom bżonnha. Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tiġbor fiha 
ħafna mill-proposti mressqa fir-rapport tal-Parlament Ewropew ta' Diċembru 2012 u 
tippermetti li l-Fond isir aktar rapidu, aktar ċar u aktar faċli biex jintuża. Se tħeġġeġ ukoll lill-
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pajjiżi jintensifikaw l-isforzi tagħhom fil-prevenzjoni u l-ġestjoni tad-diżastri. 
Il-proposta leġiżlattiva l-ġdida tissemplifika r-regoli eżistenti b'mod li l-għajnuna tkun tista' 
tingħata malajr aktar. Qed tiġi ppjanata wkoll il-possibilità li, għall-ewwel darba, jingħataw 
pagamenti bil-quddiem. Dawn il-pjanijiet jispjegaw b'mod aktar ċar min u xiex se jkunu 
eliġibbli, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mad-diżastri reġjonali. Barra minn hekk, 
ir-riforma tħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu strateġiji għall-ġestjoni tar-riskji u l-
prevenzjoni tad-diżastri. Baqgħu ma nbidlux kemm il-prinċipji tal-Fond, kif ukoll in-natura 
tal-finanzjament tiegħu minn barra l-baġit tal-UE.
Ikun xieraq li jitfakkar li dan hu wieħed mill-istrumenti Ewropej li jgawdu mill-ogħla rata ta' 
sodisfazzjon miċ-ċittadini Ewropej u li l-eżistenza tiegħu qatt ma ġiet ikkontestata fiha 
nnifisha, peress li l-korrezzjonijiet li qed jiġu proposti huma għan-nuqqas ta' flessibilità tal-
Fond u għall-fatt li jipproċedi bil-mod.
Ikun xieraq li jiġi rikonoxxut u aċċettat li, kif ġa sar evidenti matul in-negozjati għall-baġit 
pluriennali 2014-2020, il-kriżi għamlitha diffiċli ħafna, kemm għall-Istati Membri u kemm 
għall-Unjoni, li jżidu l-livelli ta' nfiq tagħhom, kemm f'livell Ewropew, kif ukoll f'dak 
nazzjonali. Għaldaqstant ir-Rapporteur tifhem li, minħabba t-tendenza ġenerali tal-infiq 
baġitarju, kien inkonċepibbli li jiżdiedu r-riżorsi, u b'konsegwenza li jikber il-kamp ta' 
applikazzjoni, ta' dan il-Fond ta' Solidarjetà. Madankollu, hu diffiċli li jiġi aċċettat li l-Fond 
jitnaqqas b'50 % (minn EUR 1 biljun fil-perjodu attwali 2007-2013 għal EUR 500 miljun kull 
sena sa mill-2014) meta, sfortunatament, iż-żieda tal-għadd u s-serjetà tad-diżastri naturali 
f'dawn l-aħħar snin kienet notevoli, u, b'konsegwenza tat-tibdil fil-klima u minkejja l-
eżerċizzji u l-eżiġenzi ta' prevenzjoni, ftit nistgħu nistennew li se jonqsu.
It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea l-ġdid jindika r-responsabilità tal-Unjoni 
u tal-Istati Membri tagħha biex jaffrontaw il-konsegwenzi tad-diżastri naturali jew l-atti 
terroristiċi fit-territorju tal-UE u li, fil-każ li dawn iseħħu, l-UE jrid ikollha biżżejjed riżorsi 
biex tgħin liċ-ċittadini tagħha.
L-UE għandha u tixtieq tkun xi ħaġa aktar minn suq komuni, id-destin tagħha huwa wieħed, u 
għandu jkollha l-ħila li dan tixhdu fl-aktar mumenti diffiċli. Il-Fond ma jistax jiġi ridott b'mod 
li jkun biss l-applikazzjoni ta' sensiela ta' dispożizzjonijiet amministrattivi u burokratiċi, imma 
għandu jiġi adattat u jsir aktar flessibbli b'mod li l-azzjoni tal-Unjoni għall-ġid taċ-ċittadini 
tagħha ssir aktar viżibbli, sabiex tittejjeb il-kapaċità ta' reazzjoni tagħha, l-aktar meta jseħħ 
diżastru b'konsegwenzi diretti għan-nies. Hu paradossali li l-Unjoni jkollha aktar viżibilità u 
aktar riżorsi finanzjarji għall-ġestjoni tad-diżastri jew il-kriżijiet umanitarji barra mit-territorju 
tagħha milli għal dawk li jseħħu fih stess; fuq livell globali, l-UE hi l-ikbar donatriċi ta' 
għajnuna umanitarja u ta' għajnuna għall-iżvilupp u, għalhekk, ġieli ċ-ċittadini jsibuha bi tqila 
biex jifhmu li mhix kapaċi twieġeb għat-traġedji li, allavolja jkunu ferm iżgħar milli meta 
jseħħu f'pajjiż terz, jolqtu direttament lil nies fit-territorju tagħha stess.
Minkejja dan, u allavolja kien hemm min baqa' ftit jew wisq deluż dwar il-limiti tar-riforma 
proposta, ma nistgħux inxejnu l-importanza tal-modifiki mressqa peress li huma indirizzati 
biex itejbu u jħaffu l-funzjonament attwali ta' dan l-istrument, li ċertament se jkun jista' 
jaħdem b'aktar effikaċja u effiċjenza. 
Il-baġit tal-UE għas-seba' snin li ġejjin li ġie approvat dan l-aħħar, f'termini reali, ġarrab 
tnaqqis fir-riżorsi kollha tiegħu, u nemmen li ħadd ma kien qed jistenna li r-riforma tal-Fond 
kienet se ssir skont kif kienet ħabbret il-Kummissjoni permezz tal-Komunikazzjoni tagħha 
tas-sena l-oħra, però tajjeb ngħidu li, fl-2005, intilfet opportunità importanti biex dan l-
istrument Ewropew jiġi ttrasformat fl-aktar espressjoni viżibbli, deċiżiva u importanti tas-
solidarjetà tal-Ewropa fil-konfront taċ-ċittadini tagħha meta dawn ikollhom iħabbtu wiċċhom 
ma' sitwazzjoni diffiċli.
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Il-kriterji kollha trattati mill-Kummissjoni fil-proposta ta' riforma tagħha se jissemplifikaw u 
jiffaċilitaw l-analiżi u t-tħejjija min-naħa tal-Istati Membri ta' talba għal għajnuna mill-Fond 
u, bla ebda dubju, għall-Kummissjoni se jissemplifikaw ulterjorment l-ipproċessar tat-talbiet, 
peress li se jkun hemm tnaqqis ċar fl-għadd ta' talbiet li tirċievi. L-aktar ħaġa li qed insib 
diffiċli hu li naqsam il-konvinzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li, b'mod parallel mat-tnaqqis 
fit-talbiet għal għajnuna, se jitnaqqas l-għadd ta' delużjonijiet jew ta' delużi li tiġi rrifjutata t-
talba tagħhom għal għajnuna. Però fil-fatt dan se jiġri sempliċiment peress li mhux se jkun 
hemm iċ-ċans li t-talba titressaq. Mhux se jaslu daqstant talbiet u għaldaqstant mhux se jkun 
hemm daqstant rifjuti, imma lanqas mhu se tingħata aktar għajnuna.
Il-proposta għal regolament ġdid tibqa' ma tagħtix risposta liċ-ċittadini kollha li jħabbtu 
wiċċhom ma' sitwazzjoni diffiċli u traġika u li, peress li jappartjenu għall-Unjoni, jistennew 
att ta' solidarjetà meta jisfaw vittmi ta' diżastru. Madankollu, peress li sibna ruħna quddiem l-
impossibilità li napprovaw strument ekonomikament aħjar, ikollna nagħtu l-approvazzjoni 
tagħna għall-modifiki proposti għaliex iħaffu l-funzjonament ta' dan l-istrument ta' solidarjetà 
importanti u, b'konsegwenza, itejbu l-effikaċja u l-effiċjenza tiegħu.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Allavolja l-Fond hu essenzjalment 
limitat għal diżastri naturali, hemm bżonn 
li jkun hemm disponibbli strument solidu 
u flessibbli li jaqdi l-Unjoni u li 
jippermettilha tagħti sinjal politiku 
inekwivokabbli liċ-ċittadini milqutin minn 
sitwazzjonijiet gravi ta' emerġenza.

Or. es

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) “Diżastru naturali maġġuri” skont it-
tifsira tar-Regolament (KE) 
Nru 2012/2002 għandu jiġi definit bħala 
li kkawża ħsara diretta iktar mil-livell 
minimu espress f’termini finanzjarji u 
għandu jiġi espress bil-prezzijiet tas-sena 
ta’ referenza, jew bħala perċentwal tal-
introjtu nazzjonali gross (ING) tal-Istat 
ikkonċernat.

(8) "Diżastru naturali maġġuri" għandu 
jiġi definit bħala diżastru li jikkawża 
ħsara serja u/jew ibiddel drastikament il-
kundizzjonijiet normali tal-għajxien 
f'żona ġeografika speċifika, kemm jekk 
ikun ikkawżat minn fenomeni naturali u 
kemm jekk mill-effetti katastrofiċi tal-
azzjoni tal-bniedem b'mod aċċidentali, u li 
jkun jirrikjedi l-attenzjoni speċjali tal-
korpi Statali u ta' entitajiet oħra ta' 
natura umanitarja jew ta' servizz soċjali. 

Or. es

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Fond għandu jiġi attivat meta 
diżastru naturali maġġuri jkun ikkawża 
ħsara diretta lil hinn mil-livell minimu 
espress f'termini finanzjarji u skont il-
prezzijiet ta' sena ta' referenza jew bħala 
perċentwal tal-Introjtu Nazzjonali Gross 
(ING) tal-Istat ikkonċernat.

Or. es

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tkun ikkunsidrata aħjar in-natura 
speċifika ta’ dawk id-diżastri li, għalkemm 
importanti, ma jilħqux l-iskala minima 
meħtieġa sabiex jibbenefikaw minn 
kontribuzzjoni mill-Fond, il-kriterji għal 
diżastri reġjonali għandhom jiġu 
ddeterminati abbażi tad-dannu kkalkulabbli 
b’referenza għall-prodott domestiku gross 
reġjonali (PDG). Dawk il-kriterji 
għandhom jiġu ddeterminati b’mod ċar u 
sempliċi sabiex inaqqsu l-possibbiltà ta’ 
applikazzjonijiet sottomessi li ma jilħqux 
ir-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 2012/2002.

(9) Sabiex tkun ikkunsidrata aħjar in-natura 
speċifika ta’ dawk id-diżastri li, għalkemm 
importanti, ma jilħqux l-iskala minima 
meħtieġa sabiex jibbenefikaw minn 
kontribuzzjoni mill-Fond, il-kriterji għal 
diżastri reġjonali għandhom jiġu 
ddeterminati abbażi tad-dannu kkalkulabbli 
b’referenza għall-prodott domestiku gross 
reġjonali (PDG), u peżati skont indikatur 
li jkun jirrifletti fedelment is-sitwazzjoni 
reali tat-territorju kkonċernat. Dawk il-
kriterji għandhom jiġu ddeterminati b’mod 
ċar u sempliċi sabiex inaqqsu l-possibbiltà 
ta’ applikazzjonijiet sottomessi li ma 
jilħqux ir-rekwiżiti stipulati fir-Regolament 
(KE) Nru 2012/2002.

Or. es

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandu jiġi speċifikat ukoll li 
operazzjonijiet eliġibbli ma għandhomx 
jinkludu nefqa għal assistenza teknika.

(13) Għandu jiġi speċifikat ukoll li, bħala 
regola ġenerali, operazzjonijiet eliġibbli 
ma għandhomx jinkludu nefqa għal 
assistenza teknika.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-assistenza teknika esterna spiss tirriżulta indispensabbli għal reġjuni speċifiċi biex 
jaffrontaw id-diżastru u biex iwettqu l-operazzjonijiet ta' riabilitazzjoni fl-inħawi milquta.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ċerti tipi ta’ diżastri naturali, bħal 
nixfiet, qed jiżviluppaw fuq perjodu ta’ 
żmien itwal qabel ma jinħassu l-effetti 
diżastrużi tagħhom. Għandha ssir 
dispożizzjoni li tippermetti l-użu tal-Fond 
f’każijiet bħal dawn.

(15) Ċerti tipi ta’ diżastri naturali, li 
għandhom x'jaqsmu mat-tibdil tal-klima, 
bħal nixfiet, li jiżviluppaw fuq perjodu ta’ 
żmien itwal qabel ma jinħassu l-effetti 
diżastrużi tagħhom, jew il-perjodi ta' 
friżar, li l-effetti tagħhom jilħqu natura 
katastrofika ladarba jkun għadda ċertu 
żmien, għandhom ikunu jistgħu jirċievu l-
għajnuna mill-Fond. Għandha ssir 
dispożizzjoni li tippermetti l-użu tal-Fond 
f’każijiet bħal dawn.

Or. es

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 3. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
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“diżastru naturali reġjonali” tfisser 
kwalunkwe diżastru naturali li jirriżulta, 
f’reġjun ta’ Stat Membru jew kwalunkwe 
pajjiż involut fin-negozjati tal-adeżjoni 
mal-Unjoni fil-livell NUTS 2, involut fi 
ħsara diretta li taqbeż il-1,5 % tal-prodott 
domestiku gross (PDG). Meta d-diżastru 
jikkonċerna diversi reġjuni fil-livell 
NUTS 2, jiġi applikat il-limitu minimu tal-
medja peżata tal-PDG ta’ dawk ir-reġjuni.

“diżastru naturali reġjonali” tfisser 
kwalunkwe diżastru naturali li jirriżulta fi 
ħsara diretta li taqbeż il-1 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) f’reġjun fil-livell 
NUTS 2 jew f'diversi reġjuni konfinanti 
fil-livell NUTS 3 li flimkien ikunu 
jikkostitwixxu territorju li jikkorrispondi 
għall-kriterju minimu tal-livell NUTS 2, 
ta’ Stat Membru jew kwalunkwe pajjiż 
involut fin-negozjati tal-adeżjoni mal-
Unjoni; f'ċerti każi, il-kriterju tal-PDG 
jista' jiġi peżat skont indikatur li jirrifletti 
fedelment is-sitwazzjoni soċjoekonomika 
reali tat-territorju milqut qabel u wara ma 
jkun seħħ id-diżastru, hekk kif inhu 
previst fir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni. Meta d-diżastru 
jikkonċerna diversi reġjuni li jkunu jistgħu 
jitolbu l-għajnuna mill-Fond, fil-livell 
NUTS 2 jew NUTS 3 li jkunu 
jikkostitwixxu territorju ekwivalenti għal-
livell NUTS 2, jiġi applikat il-livell minimu 
tal-medja peżata tal-PDG ta’ dawk ir-
reġjuni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Livell minimu daqstant għoli mhux se jagħti r-risposta li qed jistennew iċ-ċittadini u, 
għaldaqstant, mhux se tiġi evitata l-frustrazzjoni tal-vittmi ta' diżastru minħabba n-nuqqas ta' 
sensittività tal-UE fil-konfront taċ-ċittadini tagħha. Barra minn hekk, peress li qed isir dejjem 
aktar frekwenti li d-diżastri jseħħu f'żoni differenti minn dawk tal-livell NUTS 2, jekk titqies 
biss it-tifsila tar-reġjuni fil-livell NUTS 2 għad-definizzjoni ta' diżastru naturali reġjonali, 
jinħoloq ir-riskju li jkun hemm nuqqas ta' oġġettività.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għandha tingħata importanza 
partikolari lir-reġjuni iżolati jew remoti 
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bħar-reġjuni insulari u ultraperiferiċi kif 
definiti fl-Artikolu 349 tat-TFUE. Il-
Kummissjoni għandha teżamina bl-akbar 
reqqa kull talba li titressqilha skont dan 
il-paragrafu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni iżolati jew remoti għandhom diffikultà ġenerali ulterjuri meta jaffrontaw diżastri 
naturali, u għaldaqstant hu importanti li tingħatalhom attenzjoni speċjali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – subpunt a
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt a), "ir-restawr" 
tfisser ir-restawr tal-funzjonament 
f'forma li tkun tista' tirreżisti aktar għal 
diżastru naturali, inkluż l-ispostament tal-
proġetti infrastrutturali li jkun evidenti li 
jinsabu f'post fejn fil-ġejjieni jaf jiġu 
mhedda għal darb'oħra b'diżastru 
naturali;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti infrastrutturali, bħall-elementi prinċipali ta' netwerk stradali, għandhom jiġu 
spostati wara li jitqies l-għarfien il-ġdid dwar il-miżuri meħtieġa fl-ambitu tal-protezzjoni 
kontra d-diżastri. Barra minn hekk, it-tiswija tal-elementi infrastrutturali li tkun saritilhom 
ħsara, bħall-pontijiet, tirrikjedi investimenti li jeliminaw ir-riskju li jiġġarrbu ħsarat f'diżastri 
naturali fil-ġejjieni. Mhux biżżejjed li nillimitaw ruħna għar-restawr tal-funzjonament ta' 
dawn l-infrastrutturi.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
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Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ħlasijiet mill-Fond huma limitati 
għall-finanzjament ta’ miżuri li jtaffu l-
ħsara li mhijiex inxurjata u li tiġi rkuprata 
jekk l-ispejjeż tat-tiswija tal-ħsara jitħallsu 
minn parti terza b’konformità mal-
Artikolu 8(3).

3. Il-ħlasijiet mill-Fond huma limitati għal 
miżuri finanzjarji intenzjonati biex itaffu
l-ħsara li mhijiex assigurata u li tiġi 
rkuprata jekk l-ispejjeż tat-tiswija tal-ħsara 
jitħallsu minn parti terza b’konformità mal-
Artikolu 8(3).',

Or. es

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 3 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-assistenza teknika, inklużi l-
immaniġġar, il-monitoraġġ, l-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, is-
soluzzjoni għall-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar, mhijiex eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-Fond.

5. L-assistenza teknika, inklużi l-
immaniġġar, il-monitoraġġ, l-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, is-
soluzzjoni għall-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar, mhijiex eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-Fond, ħlief fejn 
jintwera li hi indispensabbli għat-twettiq 
tal-operazzjonijiet ta' riabilitazzjoni tal-
inħawi milquta minn diżastru. Il-
perċentwal destinat għall-assistenza 
teknika esterna m'għandux jaqbeż it-2 % 
tal-kontribuzzjoni totali tal-Fond.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-assistenza teknika esterna spiss tirriżulta indispensabbli għal reġjuni speċifiċi biex 
jaffrontaw id-diżastru u biex iwettqu l-operazzjonijiet ta' riabilitazzjoni fl-inħawi milquta.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – subpunt a
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1– test introduttorju 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Malajr kemm jista’ jkun u mhux iktar 
tard minn għaxar ġimgħat wara l-ewwel 
okkorrenza tal-ħsara bħala konsegwenza 
ta’ diżastru naturali, Stat Membru jista’ 
jissottometti applikazzjoni għal 
kontribuzzjoni mill-Fond lill-Kummissjoni 
u jipprovdi l-informazzjoni disponibbli 
kollha dwar, mill-inqas:

1. Malajr kemm jista’ jkun u mhux iktar 
tard minn ħmistax-il ġimgħa wara l-ewwel 
okkorrenza tal-ħsara bħala konsegwenza 
ta’ diżastru naturali, Stat Membru jista’ 
jissottometti applikazzjoni għal 
kontribuzzjoni mill-Fond lill-Kummissjoni 
u jipprovdi l-informazzjoni disponibbli 
kollha dwar, mill-inqas:

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-tħejjija tat-talba tirriżulta twila wisq għall-awtoritajiet pubbliċi, peress li jkollhom 
jevalwaw il-ħsara u jiġbru elementi ta' evidenza biex isostnu t-talba u għandhom ifassluha 
f'waqt meta dawn l-awtoritajiet ikollhom jieħdu miżuri urġenti biex jaffrontaw il-konsegwenzi 
tad-diżastru. Id-diffikultà tkun saħansitra akbar fil-każ ta' xi diżastri bħall-għargħar, li jistgħu 
jdumu diversi ġimgħat, u l-ħsara tkun tista' tiġi evalwata biss ladarba jkunu niżlu l-ilmijiet.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar il-prevenzjoni ta’ riskju ta’ 
diżastru u mmaniġġar relatat għan-
natura tad-diżastru;

e) deskrizzjoni qasira tal-implimentazzjoni
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-
prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji ta’ 
diżastru relatati man-natura tad-diżastru;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-obbligu biex, fit-talba, tiġi inkluża informazzjoni dwar il-prevenzjoni tar-riskji ta' diżastri 



PR\1012012MT.doc 17/19 PE524.730v01-00

MT

jista' jirrappreżenta piż amministrattiv ikbar għal min ikun qed iressaq talba u jdewwem it-
tfassil u t-trażmissjoni tat-talbiet, u dan imur kontra l-objettiv inizjali ta' dan l-istrument, li hu 
s-semplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi għall-mobilizzazzjoni tal-Fond.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – subpunt a
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra 
dwar il-miżuri ta’ prevenzjoni u 
mitigazzjoni li jkunu ttieħdu b’relazzjoni 
għan-natura tad-diżastru.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istess informazzjoni trid tidher fir-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-
Fond (Artikolu 8(3)).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – subpunt b
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 4 – paragrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-każ ta’ diżastru li jitfaċċa 
progressivament, l-iskadenza ta’ għaxar 
ġimgħat għall-applikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 tibda tgħodd mid-data li fiha l-
awtoritajiet pubbliċi tal-Istat eliġibbli 
jieħdu azzjoni uffiċjali għall-ewwel darba 
kontra l-effetti tad-diżastru.

1a. Fil-każ ta’ diżastru li jitfaċċa 
progressivament, jew ta' diżastri li l-effetti 
tagħhom jieħdu natura katastrofika 
ladarba jkun għadda ċertu żmien, l-
iskadenza ta’ għaxar ġimgħat għall-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
tibda tgħodd mid-data li fiha l-awtoritajiet 
pubbliċi tal-Istat eliġibbli jieħdu azzjoni 
uffiċjali għall-ewwel darba kontra l-effetti 
tad-diżastru.

Or. es
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 4a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont tal-pagament bil-quddiem ma 
jaqbiżx l-10 % tal-ammont tal-
kontribuzzjoni antiċipat u fi kwalunkwe 
każ ma jaqbiżx EUR 30 000 000. Ladarba 
jkun ġie determinat l-ammont definittiv tal-
kontribuzzjoni, il-Kummissjoni tikkunsidra 
s-somma tal-pagament bil-quddiem qabel 
ma jitħallas il-bilanċ tal-kontribuzzjoni. Il-
Kummissjoni tirkupra pagamenti bil-
quddiem mhux dovuti.

2. L-ammont tal-pagament bil-quddiem 
m'għandux jaqbeż il-15 % tal-ammont tal-
kontribuzzjoni antiċipat u fi kwalunkwe 
każ m'għandux jaqbeż is-somma ta' 
EUR 40 000 000. Ladarba jkun ġie 
determinat l-ammont definittiv tal-
kontribuzzjoni, il-Kummissjoni tikkunsidra 
s-somma tal-pagament bil-quddiem qabel 
ma jitħallas il-bilanċ tal-kontribuzzjoni. Il-
Kummissjoni tirkupra pagamenti bil-
quddiem mhux dovuti.

Or. es

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni mill-Fond għandha 
tintuża fi żmien sena mid-data li fiha l-
Kummissjoni tkun ħallset l-ammont sħiħ 
ta’ assistenza. Kwalunkwe parti tal-
kontribuzzjoni li tibqa’ ma tintużax sa dik 
l-iskadenza jew jinstab li tintuża għal 
operazzjonijiet mhux eliġibbli, jiġu 
rkuprati mill-Kummissjoni mill-Istat 
benefiċjarju.

1. Il-kontribuzzjoni mill-Fond għandha 
tintuża fi żmien sena u nofs mid-data li 
fiha l-Kummissjoni tkun ħallset l-ammont 
sħiħ ta’ assistenza. Kwalunkwe parti tal-
kontribuzzjoni li tibqa’ ma tintużax sa dik 
l-iskadenza jew jinstab li tintuża għal 
operazzjonijiet mhux eliġibbli, jiġu 
rkuprati mill-Kummissjoni mill-Istat 
benefiċjarju.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

It-tħaffif tal-proċedura amministrattiva għall-approvazzjoni tal-intervent mill-Fond 
jippermetti li l-għajnuna tinkiseb aktar malajr. Għaldaqstant, il-perjodu totali effettivament 
disponibbli biex tintuża l-kontribuzzjoni tal-Fond hu iqsar. Jekk tittawwal l-iskadenza, il-
benefiċjarji jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom aktar żmien matul l-istess perjodu milli qed 
jingħatalhom attwalment.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-
iskadenza tal-perjodu ta’ sena msemmi fil-
paragrafu 1, l-Istat benefiċjarju jippreżenta 
rapport dwar l-implimentazzjoni tal-
kontribuzzjoni mill-Fond b’dikjarazzjoni li 
tiġġustifika n-nefqa, li jindika kwalunkwe 
sors ta’ finanzjament ieħor li jkun wasal 
għall-operazzjonijiet ikkonċernati, inklużi 
saldi tal-assigurazzjoni u kumpens minn 
partijiet terzi.

3. Mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-
iskadenza tal-perjodu ta’ sena u nofs 
imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istat 
benefiċjarju jippreżenta rapport dwar l-
implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni mill-
Fond b’dikjarazzjoni li tiġġustifika n-
nefqa, li jindika kwalunkwe sors ta’ 
finanzjament ieħor li jkun wasal għall-
operazzjonijiet ikkonċernati, inklużi saldi 
tal-assigurazzjoni u kumpens minn partijiet 
terzi.
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