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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-
Portugall, lil Spanja, lill-Italja u lill-Awstrija
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-
11 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-
2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20202, 
u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 
f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba3, u b'mod partikolari l-punt 11 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0105/2020),

1. Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni bħala sinjal ta' solidarjetà tal-Unjoni fil-konfront taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tar-reġjuni milquta minn diżastri naturali;

2. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li tingħata assistenza finanzjarja mill-Fond ta' Solidarjetà tal-
Unjoni Ewropea (il-"Fond") lir-reġjuni fl-Unjoni milquta minn diżastri naturali fl-2019;

3. Iqis li l-assistenza finanzjarja mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri għandha 
tkun suġġetta għal distribuzzjoni ġusta lir-reġjuni u liż-żoni l-aktar milquta;

4. Jirrimarka li, minħabba t-tibdil fil-klima, id-diżastri naturali se jsiru aktar u aktar vjolenti 
u aktar u aktar rikorrenti; jitlob li ssir riforma tal-Fond fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
li jmiss sabiex jitqiesu l-konsegwenzi futuri tat-tibdil fil-klima, filwaqt li jisħaq fuq il-fatt 
li l-Fond huwa biss strument kurattiv u li t-tibdil fil-klima jirrikjedi prinċipalment politika 
ta' prevenzjoni f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi u mal-Patt Ekoloġiku;

5. Ifakkar li, skont l-Artikoli 174 u 349 tat-TFUE, l-Unjoni Ewropea għandha timmira li 
twettaq l-azzjonijiet tagħha li jwasslu għat-tisħiħ tal-koeżjoni territorjali tagħha filwaqt li 
tqis il-karatteristiċi u r-restrizzjonijiet speċifiċi tar-reġjuni ultraperiferiċi; jirrimarka li l-

1 ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3.
2 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
3 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
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istess diżastru naturali f'reġjun ultraperiferiku għandu impatt soċjali u ekonomiku akbar 
milli fi kwalunkwe reġjun Ewropew ieħor u konsegwentement l-irkupru huwa aktar 
dgħajjef; jemmen, għaldaqstant, li r-reġjuni ultraperiferiċi għandhom jibbenefikaw minn 
żieda fil-finanzjament fl-ambitu tal-Fond;

6. Japprova d-deċiżjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-
President tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea;

8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-
anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
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ANNESS: DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata 
assistenza lill-Portugall, lil Spanja, lill-Italja u lill-Awstrija

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta' Novembru 2002 
li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea4, u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) 
tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji 
baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba5, u b'mod partikolari l-punt 11 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1) Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (il-"Fond") għandu l-iskop li jippermetti 
lill-Unjoni tirrispondi b'mod rapidu, effiċjenti u flessibbli għal sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza sabiex tintwera solidarjetà mal-popolazzjonijiet ta' reġjuni milquta minn 
diżastri naturali. 

(2) Il-Fond ma jridx jaqbeż l-ammont annwali massimu ta' EUR 500 000 000 (prezzijiet 
tal-2011), kif previst fl-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 
Nru 1311/20136.

(3) Fit-8 ta' Novembru 2019, il-Portugall ippreżenta applikazzjoni biex jimmobilizza l-
Fond, wara fenomeni meteoroloġiċi estremi fl-Azores.

(4) Fit-28 ta' Novembru 2019, Spanja ppreżentat applikazzjoni biex timmobilizza l-Fond, 
wara xita torrenzjali li wasslet għal għargħar fir-reġjuni ta' Valenzja, Murcia, Kastilja-
La Mancha u Andalusija. 

(5) Fl-10 ta' Jannar 2020, l-Italja ppreżentat applikazzjoni biex timmobilizza l-Fond, wara 
fenomeni meteoroloġiċi estremi fi 17-il reġjun fil-ħarifa tal-2019.

(6) Fid-29 ta' Jannar 2020, l-Awstrija ppreżentat applikazzjoni biex timmobilizza l-Fond, 
wara fenomeni meteoroloġiċi estremi f'Novembru 2019.

(7) L-applikazzjonijiet tal-Portugall, ta' Spanja, tal-Italja u tal-Awstrija jissodisfaw il-
kundizzjonijiet sabiex tingħata kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fond, kif stabbilit fl-
Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2012/2002.

4 ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3.
5 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
6 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).
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(8) Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Fond jiġi mobilizzat sabiex tingħata kontribuzzjoni 
finanzjarja lill-Portugall, lil Spanja, lill-Italja u lill-Awstrija.

(9) Sabiex iż-żmien li jittieħed għall-mobilizzazzjoni tal-Fond jitnaqqas kemm jista' jkun, 
jenħtieġ li din id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ mid-data tal-adozzjoni tagħha,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea stabbilit għas-sena finanzjarja 2020, il-Fond ta' 
Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi mobilizzat kif ġej f'approprjazzjonijiet ta' impenn 
u ta' pagament:

(a) is-somma ta' EUR 8 212 697 għandha tingħata lill-Portugall;

(b) is-somma ta' EUR 56 743 358 għandha tingħata lil Spanja;

(c) is-somma ta' EUR 211 707 982 għandha tingħata lill-Italja;

(d) is-somma ta' EUR 2 329 777 għandha tingħata lill-Awstrija.

Artikolu 2
Din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Din id-deċiżjoni għandha tapplika minn... [data tal-adozzjoni tagħha].
Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill
Il-President Il-President

 Id-data trid tiddaħħal mill-Parlament qabel il-pubblikazzjoni fil-ĠU.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kummissjoni tipproponi li l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem 
il-''Fond'') jiġi mobilizzat biex tingħata assistenza finanzjarja relatata ma' fenomeni 
meteoroloġiċi estremi li seħħew fil-ħarifa l-2019 fil-Portugall, fi Spanja, fl-Italja u fl-Awstrija.

Il-Portugall - Uragan

F'Ottubru 2019, l-uragan Lorenzo għadda minn fuq l-Azores u kkawża ħsara kbira lill-
infrastrutturi pubbliċi, bħall-portijiet, in-networks tal-ilma, tal-enerġija u tal-
komunikazzjonijiet, it-toroq, l-ajruporti, l-iskejjel u l-isptarijiet. Id-diżastru laqat bil-qawwa 
wkoll lill-infrastrutturi privati, lill-impriżi, lis-settur tas-sajd u tal-agrikoltura kif ukoll lit-
turiżmu. 

Fl-applikazzjoni tal-awtoritajiet Portugiżi li l-Kummissjoni rċeviet fit-8 ta' Novembru 2019, l-
istima tagħhom tal-ħsara diretta totali kienet tammonta għal EUR 328,5 miljun jew 8,4 % tal-
PDG tar-reġjun milqut. Dan huwa ferm ogħla mil-limitu minimu għall-mobilizzazzjoni tal-
Fond ta' Solidarjetà tal-UE f'reġjun tal-livell NUTS 2, li huwa 1 % tal-PDG reġjonali fil-każ 
tar-reġjuni ultraperiferiċi, bħall-Azores. Għaldaqstant, id-diżastru jitqies bħala "diżastru 
naturali reġjonali" skont is-sens tal-Artikolu 2(3) tar-Regolament FSUE.

Il-Portugall jistima li l-kost totali tal-operazzjonijiet essenzjali ta' emerġenza u rkupru eliġibbli, 
kif definiti fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament, huwa EUR 279,3 miljun. Dan jikkonċerna kważi 
totalment il-kostijiet għall-irkupru tal-infrastrutturi tat-trasport, b'mod partikolari l-portijiet. 

Ir-reġjun milqut huwa parti mill-kategorija tar-"reġjuni inqas żviluppati" fl-ambitu tal-Fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) għall-perjodu ta' finanzjament 2014-2020. L-
awtoritajiet Portugiżi ma indikawx lill-Kummissjoni l-intenzjoni li jirriallokaw il-finanzjamenti 
mill-programmi FSIE għal miżuri ta' rkupru. 

Bi qbil mal-prassi tal-imgħoddi, il-Kummissjoni qed tipproponi li tapplika r-rata ta' 2,5 % tal-
ħsara diretta totali għall-każijiet li jikkwalifikaw taħt id-dispożizzjoni "diżastru reġjonali". L-
ammont totali ta' assistenza propost għaldaqstant jammonta għal EUR 8 212 697.

Il-Portugall għamel talba biex jitħallas pagament bil-quddiem abbażi tal-Artikolu 4a tar-
Regolament. Fil-11 ta' Diċembru 2019 il-Kummissjoni adottat Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 
li biha tat pagament bil-quddiem ta' 10 %, ekwivalenti għal EUR 821 270, fuq il-kontribuzzjoni 
finanzjarja antiċipata tal-UE. Dan il-pagament bil-quddiem tħallas kompletament.

Spanja - Għargħar

F'Settembru 2019, fenomenu meteoroloġiku rari, deskritt bħala "depressjoni iżolata ta' altitudni 
għolja" ħakem ix-Xlokk ta' Spanja. Dan il-fenomenu huwa kkaratterizzat minn xita torrenzjali, 
li f'dan il-każ qabżet ir-rekord ta' dawn l-aħħar 140 sena u sfat f'għargħar gravi f'żoni kbar ta' 
Valenzja, ta' Murcia, tal-Kastilja-La Mancha u tal-Andalusija. Id-diżastru sewa l-ħajjiet ta' 
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8 persuni, ġiegħel lil eluf ta' nies jevakwaw u kkawża ħsara notevoli lill-infrastrutturi tat-toroq, 
tal-ferroviji u tal-ajruporti, lin-network tal-ilma, lill-infrastruttura protettiva, lill-ambjent kif 
ukoll lid-djar privati. Barra minn hekk, il-bajjiet ġarrbu erożjoni konsiderevoli u lill-
infrastrutturi ta' mal-kosta saritilha l-ħsara.

Fl-applikazzjoni tagħhom tat-28 ta' Novembru 2019 li, fuq talba tal-Kummissjoni, ġiet 
aġġornata fit-18 ta' Diċembru 2019 u fid-29 'ta' Jannar 2020, l-awtoritajiet Spanjoli ppreżentaw 
stimi tal-ħsarat li jammontaw għal EUR 2 269,7 miljun, korrispondenti għal 2,65 % tal-PDG 
reġjonali ponderat (il-PDG medju ponderat bil-perċentwal ta' ħsara f'kull reġjun). L-erba' 
reġjuni milquta kollha (il-Komunità Awtonoma ta' Valenzja, ir-Reġjun ta' Murcia, il-Kastilja-
La Mancha u l-Andalusija) huma reġjuni fil-livell NUTS 2. Għalhekk, l-applikazzjoni 
tikkwalifika bħala "diżastru reġjonali" kif stabbilit fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament, skont liema 
l-limitu minimu għall-ħsara diretta huwa 1,5 % tal-PDG ta' reġjun. 

Il-kost tal-operazzjonijiet ta' emerġenza u rkupru ġie stmat għal EUR 650,6 miljun, bl-akbar 
sehem jikkonċerna l-operazzjonijiet ta' tindif u t-tiswija tal-infrastrutturi.

Tlieta mir-reġjuni milquta (Murcia, Kastilja-La Mancha u Andalusija) huma dawk li jissejħu 
"reġjuni fi tranżizzjoni" fl-ambitu tal-FSUE, filwaqt li l-Komunità Awtonoma ta' Valenzja hija 
"reġjun aktar żviluppat". Ma ġietx indikata l-intenzjoni li jiġu riallokati finanzjamenti mill-FSIE 
għall-miżuri ta' rkupru.

F'dan il-każ ukoll, bi qbil mal-prassi tal-imgħoddi, il-Kummissjoni qed tipproponi li tapplika r-
rata ta' 2,5 % tal-ħsara diretta totali għall-każijiet li jikkwalifikaw taħt id-dispożizzjoni "diżastru 
reġjonali". L-ammont totali ta' assistenza propost għaldaqstant jammonta għal 
EUR 56 743 358. 

Spanja għamlet talba biex isirilha pagament bil-quddiem. Fit-13 ta' Frar 2020 il-Kummissjoni 
adottat Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni li biha tat pagament bil-quddiem ta' 10 % fuq il-
kontribuzzjoni finanzjarja antiċipata tal-Fond.  Sussegwentement tħallas kompletament 
ammont korrispondenti għal EUR 5 674 336.

L-Italja - Fenomeni meteoroloġiċi estremi

Lejn l-aħħar ta' Ottubru u f'Novembru 2019, sensiela ta' fenomeni meteoroloġiċi estremi 
marbutin ma' xulxin laqtu l-biċċa l-kbira tat-territorju Taljan, min-naħa ta' fuq san-naħa t'isfel, 
u dan wassal għal ħsara kbira minħabba għargħar u żerżiq tal-art li laħqu l-eqqel tagħhom bl-
għargħar li ħalla Venezja f'ħerba. Kienu 17 ir-reġjuni li ġarrbu ħsara, u dawk l-aktar li ntlaqtu 
kienu l-Veneto, il-Piemonte, il-Liguria, Sqallija u l-Emilia-Romagna. Il-Veneto waħdu, b'mod 
partikolari l-għargħar kbir fil-belt ta' Venezja, kien jirrappreżenta kważi terz (EUR 1,8 biljun) 
tal-ħsara totali. Skont l-analiżi tal-Kummissjoni, il-fenomeni meteoroloġiċi fil-qafas ta' din l-
applikazzjoni jistgħu jitqiesu bħala fenomenu wieħed mill-perspettiva meteoroloġika. 

Fir-reġjuni kkonċernati kollha, id-diżastru kkawża tfixkil enormi lin-network stradali minħabba 
żerżiq tal-art u siġar imwaqqgħin, tfixkil fin-networks tax-xmajjar u għargħar f'bini pubbliku u 
privat. Il-fenomeni meteoroloġiċi estremi kkawżaw telf enormi għall-ekonomija marbuta mal-
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injam, mal-agrikoltura u mat-turiżmu, ħsara konsiderevoli lis-siti protetti ta' Natura 2000 u 
tfixkil fl-impjanti tat-trattament tas-sistemi tad-drenaġġ kif ukoll fin-network tal-enerġija 
elettrika u tal-gass.

Fil-Veneto, l-għargħar ikkawża ħsara enormi lill-proprjetajiet pubbliċi u privati, lill-attivitajiet 
industrijali kummerċjali u ekonomiċi u lis-servizzi terzjarji. Il-marea laħqet il-quċċata tagħha 
ta' aktar minn 187 cm ogħla mil-livell tal-baħar u għarrqet lill-belt ta' Venezja, b'hekk ikkaġunat 
ħsara notevoli lill-wirt artistiku u kulturali taċ-ċentru storiku, inkluża ħsara konsiderevoli lill-
artefatti u lill-beni magħmulin mill-karta, bħal kotba, manuskritti u arkivji. 

L-awtoritajiet Taljani applikaw għal kontribuzzjoni mill-Fond fl-10 ta' Jannar 2020. L-istima 
tal-ħsara diretta totali ammontat għal EUR 5 619,878 miljun, jiġifieri aktar minn 157 % tal-
limitu minimu rikjest għal "diżastru naturali reġjonali" applikabbli għall-Italja (il-ħsara kienet 
tammonta għal aktar minn EUR 3 biljun fil-prezzijiet tal-2011). 

Skont stimi tal-awtoritajiet Taljani l-kost tal-operazzjonijiet ta' emerġenza u rkupru kien 
EUR 1 110,1 miljun, u l-akbar sehem kien jikkonċerna 1) in-nefqa għall-irkupru tal-
infrastruttura preventiva u l-protezzjoni tal-wirt kulturali u 2) kostijiet għall-irkupru tal-
infrastruttura essenzjali. 

Mis-17-il reġjun milqut, ħamsa jikkwalifikaw bħala "reġjuni anqas żviluppati" fl-ambitu tal-
Fondi SIE 2014-2020 (il-Basilicata, il-Calabria, il-Campania, il-Puglia u Sqallija), l-Abruzzo 
jikkwalifika bħala "reġjun fi tranżizzjoni", filwaqt li l-oħrajn huma "reġjuni aktar żviluppati". 
L-Italja ma indikatx lill-Kummissjoni l-intenzjoni tagħha li tirrialloka l-finanzjament mill-
programmi tal-Fondi SIE għall-miżuri ta' rkupru, lanqas ma għamlet talba għal pagament bil-
quddiem.

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li, bi qbil mal-prassi tal-imgħoddi, l-għajnuna għandha tkun 
progressiva, b'rata ta' 2,5 % li tapplika għall-parti tal-ħsara li tinsab taħt il-limitu minimu rikjest 
għal "diżastru naturali maġġuri" (jiġifieri 0,6 % tal-ING jew EUR 3 biljun fil-prezzijiet tal-
2011, skont liema minnhom ikun l-iżgħar ammont) u 6 % għall-parti tal-ħsara 'l fuq minn dan 
il-limitu minimu. Fil-każ speċifiku, il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-FSUE kkalkulata 
b'dan il-mod tammonta għal EUR 211 707 982. 

L-Awstrija

F'Novembru 2019, il-Lbiċ tal-Awstrija nħakem minn għargħar kbir, partikolarment fil-Kärnten 
(il-Karinzja) u fit-Tirol tal-Lvant, it-tnejn li huma żoni Alpini li jmissu mal-Italja. It-temp 
estrem kien ikkawżat mill-istess kundizzjonijiet meteoroloġiċi tal-Italja u kkawżaw ħsara 
konsiderevoli lill-infrastruttura pubblika essenzjali (l-aktar it-toroq, il-pontijiet u l-ferroviji), 
lid-djar privati u lill-impriżi. Valangi u borra mhux tas-soltu kkawżaw ħsara lill-forestrija. 

L-awtoritajiet Awstrijaċi applikaw għal kontribuzzjoni mill-Fond fid-29 ta' Jannar 2020 u 
ppreżentaw informazzjoni aġġornata fid-9 ta' Marzu 2020. L-istima tal-ħsara diretta totali 
ammontat għal EUR 93,2 miljun u hi konsiderevolment anqas mil-limitu minimu rikjest għal 
"diżastru naturali maġġuri" applikabbli għall-Awstrija (il-ħsara kienet tammonta għal aktar 
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minn 0,6 % tal-ING tal-Awstrija jew EUR 2 307,9 miljun). Għadha wkoll taħt il-limitu minimu 
tal-hekk imsejjaħ "diżastru reġjonali" (1,5 % tal-PDG reġjonali ponderat skont il-perċentwal ta' 
ħsara fir-reġjuni milquta). Madankollu, peress li d-diżastru kien ikkawżat mill-istess 
kundizzjonijiet meteoroloġiċi li kkawżaw id-diżastru maġġuri fl-Italja, l-applikazzjoni hija 
eliġibbli skont l-hekk imsejħa ''dispożizzjoni dwar il-pajjiż ġar'' deskritta fl-Artikolu 2(4) tar-
Regolament.

Skont l-istimi tal-awtoritajiet Awstrijaċi, il-kost tal-operazzjonijiet ta' emerġenza u rkupru kien 
EUR 61,3 miljun. L-akbar sehem jikkonċerna n-nefqa għat-tiswija tan-network tat-trasport u 
għall-miżuri kontra l-erożjoni tal-ħamrija. 

Ir-reġjuni milquta huma ''reġjuni aktar żviluppati'' fl-ambitu tal-FSIE. L-awtoritajiet Awstrijaċi 
ma talbux li jsirilhom pagament bil-quddiem. Indikaw l-intenzjoni tagħhom li jużaw fondi mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali għall-ħolqien mill-ġdid ta' miżuri ta' protezzjoni 
tal-foresti. 

Il-Kummissjoni tipproponi li tiġi applikata r-rata tas-soltu ta' 2,5 % għal diżastri skont d-
dispożizzjoni dwar il-''pajjiż ġar'', biex b'hekk tintlaħaq proposta ta' kontribuzzjoni 
finanzjarja totali mill-Fond ta' EUR 2 329 777. 

Konklużjoni

L-ammont totali propost li għandu jiġi mobilizzat għall-Portugall, għal Spanja, għall-Italja u 
għall-Awstrija huwa EUR 278 993 814. Dan jirrikjedi emenda tal-baġit tal-2020 permezz ta' 
abbozz ta' baġit emendatorju (ABE). Fid-dawl tal-fatt li diġà ġie żburżat bħala pagament bil-
quddiem l-ammont ta' EUR 6 495 606, l-ABE 4/2020 (COM(2020)190) jimmira li jżid il-linja 
baġitarja 13 06 01 "Għajnuna għall-Istati Membri fil-każ ta' diżastru naturali kbir 
b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija" 
b'EUR 272 498 208 f'termini kemm ta' approprjazzjonijiet ta' impenn kif ukoll ta' 
approprjazzjonijiet ta' pagament.

L-ammont totali għad-dispożizzjoni fil-bidu tal-2020 kien EUR 1 150 524 045, jiġifieri s-
somma tal-allokazzjoni tal-2020 (EUR 597 546 284) u l-parti tal-allokazzjoni tal-2019 li 
baqgħet ma ntefqitx u li ġiet riportata għall-2020 (EUR 552 977 761). 

Din hija l-ewwel deċiżjoni ta' mobilizzazzjoni tal-2020 u tħalli disponibbli ammont ta' 
EUR 722 143 660 sal-1 ta' Ottubru 2020, ferm aktar mill-ammont li għandu jkun disponibbli sa 
dik id-data skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament dwar il-QFP (25 % tal-allokazzjoni annwali 
tal-2020, jiġifieri EUR 149 386 571).

Ir-rapporteur jirrakkomanda l-approvazzjoni rapida tal-proposta għal deċiżjoni tal-
Kummissjoni annessa ma' dan ir-rapport, li twassal għall-mobilizzazzjoni rapida tal-
ammonti msemmija qabel, bħala sinjal ta' solidarjetà Ewropea fil-konfront tal-erba' Stati 
Membri kkonċernati. Ir-rapporteur iħeġġeġ li din il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha 
tingħata lill-Istati Membri b'urġenza partikolari, billi dawn id-diżastri naturali seħħew diġà 
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ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI

L-Onor. Johan Van Overtveldt
President
Kumitat għall-Baġits
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea 
(COM(2020)0200 – 2020/2068(BUD))

Onor. President,

Il-proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE) biex tingħata assistenza 
lill-Portugall, lil Spanja, lill-Italja u lill-Awstrija (COM(2020)0200) ġiet riferita għall-opinjoni 
lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Jidher li hemm il-ħsieb li dalwaqt se jiġi adottat rapport 
dwar dan fil-Kumitat għall-Baġits.

Din il-proposta ser timmobilizza l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea kif ġej:
(a) l-ammont ta' EUR 8 212 697 għandu jingħata lill-Portugall bħala għajnuna b'segwitu għall-
Uragan Lorenzo fl-Azores f'Ottubru 2019;
(b) l-ammont ta' EUR 56 743 358 għandu jingħata lil Spanja bħala għajnuna b'segwitu għall-
għargħar fir-reġjuni ta' Valenzja, Murcia, Kastilja-La Mancha u Andalusija f'Settembru 2019;
(c) l-ammont ta' EUR 211 707 982 għandu jingħata lill-Italja bħala għajnuna b'segwitu għal 
fenomeni meteoroloġiċi estremi fil-ħarifa tal-2019, li laqtu b'mod partikolari lill-Veneto, lill-
Piemonte, lil-Liguria, Sqallija u lill-Emilia Romagna;
(d) l-ammont ta' EUR 2 329 777 għandu jingħata lill-Awstrija bħala għajnuna b'segwitu għall-
għargħar devastanti fl-inħawi tal-Lbiċ tal-Awstrija, b'mod partikolari fil-Kärnten (il-Karinzja) 
u fit-Tirol tal-Lvant.

Ir-regoli applikabbli għall-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-FSUE huma stabbiliti fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond 
ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. 

Il-koordinaturi tal-kumitat ivvalutaw din il-proposta u talbuni niktiblek biex ninfurmak li l-
maġġoranza ta' dan il-kumitat ma għandha l-ebda oġġezzjoni għal din il-mobilizzazzjoni tal-
Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jiġu allokati l-ammonti imsemmija hawn fuq kif 
propost mill-Kummissjoni. 

Dejjem tiegħek,
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Younous Omarjee
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