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(6) Biex ittejjeb l-ippjanar fil-
prevenzjoni u t-tħejjija, jenħtieġ li l-Unjoni 
tissokta tappoġġa l-investiment fil-
prevenzjoni tad-diżastri f'bosta setturi, u 
għal approċċi komprensivi ta' mmaniġġar 
tar-riskju li jirfdu l-prevenzjoni u t-tħejjija, 
b'kunsiderazzjoni ta' approċċ ta' perikli 
multipli, approċċ imsejjes fuq ekosistema u 
l-impatti probabbli tat-tibdil fil-klima, 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-komunitajiet 
xjentifiċi u mal-operaturi ekonomiċi 
ewlenin. Għal dan il-għan, l-approċċi 
transsettorjali u għal perikli multipli 
jenħtieġ li jitpoġġa fuq quddiem u li jkun 
imsejjes fuq għanijiet ta' reżiljenza għall-
Unjoni kollha li jikkontribwixxu għal 
definizzjoni bażi tal-kapaċitajiet u t-
tħejjija. Il-Kummissjoni se taħdem id f'id 
mal-Istati Membri biex tiddefinixxi l-
għanijiet ta' reżiljenza għall-Unjoni kollha.

(6) Biex ittejjeb ir-reżiljenza u l-
ippjanar fil-prevenzjoni u t-tħejjija, 
jenħtieġ li l-Unjoni ssaħħaħ l-investiment 
fil-prevenzjoni tad-diżastri bejn il-fruntieri 
u f'bosta setturi, inklużi dawk li jseħħu 
minħabba attività siżmika, bħat-terremoti, 
jew minħabba għargħar jew instabbiltà 
idroġeoloġika, bħal uqigħ tal-art, u 
approċċi komprensivi ta' mmaniġġar tar-
riskju li jirfdu l-prevenzjoni u t-tħejjija, 
b'kunsiderazzjoni ta' approċċ ta' perikli 
multipli, approċċ imsejjes fuq ekosistema u 
l-impatti probabbli tat-tibdil fil-klima, 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-komunitajiet 
xjentifiċi, mal-operaturi ekonomiċi ewlenin 
u mal-awtoritajiet reġjonali u lokali, li 
huma atturi ewlenin fiċ-ċiklu tal-ġestjoni 
tad-diżastri, kif ukoll mas-settur terzjarju 
u ma' organizzazzjonijiet volontarji li 
joperaw fil-qasam u jeħtieġ li ma 
jikkompromettux il-mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni tal-Unjoni eżistenti. Għal 
dan il-għan, l-approċċi transsettorjali, 
transfruntieri u għal perikli multipli 
jenħtieġ li jitpoġġa fuq quddiem u li jkun 
imsejjes fuq għanijiet ta' reżiljenza għall-
Unjoni kollha li jikkontribwixxu għal 
definizzjoni bażi tal-kapaċitajiet u t-
tħejjija. Il-Kummissjoni se taħdem id f'id 
mal-Istati Membri u mal-Parlament 
Ewropew biex tiddefinixxi l-għanijiet ta' 
reżiljenza għall-Unjoni kollha u biex tqis 
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kwalunkwe pjan operattiv ta' reazzjoni 
għal emerġenza li diġà jeżisti fil-livell 
nazzjonali, reġjonali jew lokali.
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(6 a) Ir-rwol tal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali fil-prevenzjoni u l-ġestjoni tad-
diżastri huwa ta' importanza kbira, u l-
kapaċitajiet ta' reazzjoni tagħhom jeħtieġ 
li jkunu involuti b'mod xieraq fi 
kwalunkwe attività ta' koordinazzjoni u 
mobilizzazzjoni li ssir fl-ambitu ta' din id-
Deċiżjoni, f'konformità mal-oqfsa 
istituzzjonali u legali tal-Istati Membri, 
bil-għan li jiġu mminimizzati s-
sovrapożizzjonijiet u titrawwem l-
interoperabbiltà. Tali awtoritajiet jistgħu 
jaqdu rwol preventiv importanti u huma 
wkoll l-ewwel li jirreaġixxu wara diżastru, 
flimkien mal-kapaċitajiet tal-voluntiera 
tagħhom. Għaldaqstant, teżisti l-ħtieġa ta' 
kooperazzjoni kontinwa fil-livell lokali, 
reġjonali u transfruntier bil-għan li jiġu 
stabbiliti sistemi ta' twissija komuni biex 
isir intervent rapidu qabel il-
mobilizzazzjoni tar-rescEU, kif ukoll 
kampanji ta' informazzjoni regolari għall-
pubbliku dwar il-miżuri ta' reazzjoni 
inizjali.
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