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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata 
assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi 
għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-
Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

– 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 (A9-0221/2020),

1. Jilqa' d-deċiżjoni bħala sinjal tas-solidarjetà tal-Unjoni maċ-ċittadini u mar-reġjuni tal-
Unjoni milquta minn diżastri naturali u l-emerġenza kbira tas-saħħa pubblika kkawżata 
mill-pandemija tal-COVID-19 fil-bidu tal-2020;

2. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li tingħata assistenza finanzjarja mill-Fond ta' Solidarjetà tal-
Unjoni Ewropea lir-reġjuni affettwati;

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

4. 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;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-
anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

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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ANNESS: DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata 
assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi 
għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-
Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika

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 Ewropea1, 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 tajba2, 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-għan li jippermetti lill-
Unjoni tirrispondi b'mod rapidu, effiċjenti u flessibbli għal sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza sabiex tintwera solidarjetà mal-popolazzjonijiet tar-reġjuni milquta minn 
diżastri naturali reġjonali jew minn emerġenza maġġuri tas-saħħa pubblika.

(2) Il-Fond ma għandux jaqbeż l-ammont annwali massimu ta' EUR 500 000 000 (bil-
prezzijiet tal-2011), kif stabbilit fl-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, 
Euratom) Nru 1311/20133.

1 ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3. 
2 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1. 
3 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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(3) Fl-10 ta' Ġunju 2020, il-Kroazja ppreżentat applikazzjoni biex timmobilizza l-Fond, 
wara t-terremot f'Marzu 2020 li affettwa l-belt ta' Zagreb u l-kontej ta' Zagreb u 
Krapina-Zagorje.

(4) Fl-24 ta' Awwissu 2020, il-Polonja ppreżentat applikazzjoni biex timmobilizza l-Fond, 
wara l-għargħar f'Ġunju 2020 fil-provinċja ta' Podkarpackie.

(5) Sal-24 ta' Ġunju 2020, il-Kroazja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-
Portugall u Spanja ppreżentaw applikazzjonijiet biex jiġi mmobilizzat il-Fond b'rabta 
ma' emerġenza kbira tas-saħħa pubblika kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19 fil-
bidu tal-2020. Fl-applikazzjonijiet tagħhom, is-seba' Stati Membri kollha talbu l-ħlas 
bil-quddiem tal-kontribuzzjoni antiċipata mill-Fond. 

(6) L-applikazzjonijiet mill-Kroazja u l-Polonja fir-rigward tad-diżastri naturali 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet sabiex tingħata kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fond, kif 
stabbilit fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2012/2002.

(7) Għaldaqstant il-Fond jenħtieġ li jiġi mobilizzat biex jipprovdi kontribuzzjoni 
finanzjarja lill-Kroazja u l-Polonja.

(8) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' riżorsi baġitarji suffiċjenti fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni għall-2020, il-Fond għandu jiġi mobilizzat għall-ħlas ta' pagamenti bil-
quddiem lill-Kroazja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall u 
Spanja fir-rigward tal-emerġenza ewlenija tas-saħħa pubblika. 

(9) Sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun il-ħin li jieħu biex jiġi mobilizzat il-Fond, din id-
Deċiżjoni jenħtieġ li tapplika mid-data tal-adozzjoni tagħha,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, il-Fond ta' Solidarjetà 
tal-Unjoni Ewropea għandu jkun mobilizzat kif ġej f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 
pagament b'rabta mad-diżastri naturali:

(a) l-ammont ta' EUR 683 740 523 għandu jiġi pprovdut lill-Kroazja;

(b) l-ammont ta' EUR 7 071 280 għandu jiġi pprovdut lill-Polonja.

Artikolu 2
Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, il-Fond ta' Solidarjetà 
tal-Unjoni Ewropea għandu jkun mobilizzat kif ġej f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 
pagament għall-għoti ta' ħlas minn qabel b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika maġġuri:

(a) l-ammont ta' EUR 8 462 280 għandu jiġi pprovdut lill-Kroazja;

(b) l-ammont ta' EUR 15 499 409 għandu jiġi pprovdut lill-Ġermanja;

(c) l-ammont ta' EUR 4 535 700 għandu jiġi pprovdut lill-Greċja;

(d) l-ammont ta' EUR 26 587 069 għandu jiġi pprovdut lill-Ungerija;

(e) l-ammont ta' EUR 23 279 441 għandu jiġi pprovdut lill-Irlanda;

(f) l-ammont ta' EUR 37 528 511 għandu jiġi pprovdut lill-Portugall;

(g) l-ammont ta' EUR 16 844 420 għandu jiġi pprovdut lil Spanja.
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Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandha tapplika minn … [id-data tal-adozzjoni tagħha] .

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

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

Il-Kummissjoni tipproponi li timmobilizza l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (minn 
hawn 'il quddiem "il-Fond') biex tingħata assistenza finanzjarja għal ammont globali ta' 
EUR 823 548 633 rigward diżastri naturali li seħħew fil-Kroazja u fil-Polonja matul l-2020, kif 
ukoll għal pagament minn qabel lil seba' Stati Membri (il-Kroazja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-
Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall, Spanja) b'reazzjoni għall-emerġenza tas-saħħa pubblika 
ewlenija kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19 fil-bidu tal-2020.

Kroazja – Terremot

Fit-22 ta' Marzu 2020 terremot ta' kobor ta' 5,5 fuq l-iskala Richter laqat il-belt ta' Zagreb u l-
kontej ta' Zagreb u Krapina-Zagorje. Dan kien l-aktar terremot b'saħħtu li laqat lil Zagreb mill-
1880 'l hawn. Indarbu 27 persuna u mietet persuna waħda. It-terremot ikkawża ħsarat strutturali 
kbar, madwar 26 000 binja, kemm pubbliċi kif ukoll privati, inklużi mijiet ta' skejjel, 80 % tal-
isptarijiet u partijiet kbar tal-Università ta' Zagreb. Partijiet kbar taċ-ċentru storiku ta' Zagreb 
kif ukoll diversi knejjes fiż-żona akbar tal-belt u l-kontej ġirien saritilhom ħsara serja. Il-Gvern 
Kroat ipprovda sussidji għall-kiri ta' akkomodazzjonijiet temporanji lil madwar 30 000 persuna 
spostata.

Fl-applikazzjoni tagħhom, li l-Kummissjoni rċeviet fl-10 ta' Ġunju 2020 u li ġiet aġġornata fit-
28 u fil-31 ta' Lulju 2020, l-istima min-naħa tal-awtoritajiet Kroati tal-ħsara diretta totali kienet 
EUR 11,6-il biljun jew 22,9 % tal-ING tal-Kroazja. Dan jaqbeż sew il-valur tal-livell limitu ta' 
"diżastru maġġuri" għall-mobilizzazzjoni tal-FSUE ta' EUR 303,3 miljun (0,6 % tal-ING tal-
Kroazja fl-2020). Għaldaqstant, id-diżastru jikkwalifika bħala "diżastru naturali maġġuri" u 
jaqa' fil-qasam ta' applikazzjoni tar-Regolament.

Il-Kroazja stmat l-ispiża totali tal-operazzjonijiet essenzjali eliġibbli ta' emerġenza u rkupru, 
kif definit skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament, għal EUR 2,27 biljun, l-aktar għar-restawr 
f'qagħda funzjonali tal-infrastruttura, b'mod partikolari l-infrastruttura edukattiva u tas-saħħa, 
u l-akkomodazzjoni temporanja. 

Skont il-prassi tal-passat, f'każ ta' diżastri naturali kbar il-Kummissjoni tipproponi li tiġi 
applikata r-rata ta' 2,5 % tal-ħsara diretta totali għan-nefqa pubblika eliġibbli sal-livell limitu, 
flimkien ma' 6 % tal-porzjon tan-nefqa lil hinn mil-livell limitu. L-ammont totali ta' 
assistenza propost għaldaqstant jammonta għal EUR 683 740 523.

Il-Kroazja għamlet talba għal pagament minn qabel abbażi tal-Artikolu 4a tar-Regolament. Fl-
10 ta' Awwissu 2020, il-Kummissjoni għamlet pagament minn qabel ekwivalenti għal 
EUR 88 951 877 fuq il-kontribuzzjoni finanzjarja antiċipata tal-UE.

Polonja – Għargħar

L-għargħar pluvjali kkawżat minn fronti ta' maltempati vjolenti laqat il-provinċja kollha ta' 
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Podkarpackie bejn is-7 u d-29 ta' Ġunju 2020. Aktar minn 2000 binja residenzjali, agrikola u 
ta' utilità pubblika ġew mgħarrqa għal għarrieda, aktar minn 250 km ta' kanali tal-ilma nqerdu 
jew saritilhom ħsara u aktar minn 400 persuna kellhom jiġu evakwati. Madwar 9000 ettaru ta' 
wċuħ tar-raba' saritilhom ħsara.

Fl-applikazzjoni tagħhom tal-24 ta' Awwissu 2020, l-awtoritajiet Pollakki ppreżentaw stimi ta' 
ħsara ta' EUR 282,9 miljun, ammont li jikkorrispondi għal 1,56 % tal-PDG reġjonali. Ir-reġjun 
ta' Podkarpackie huwa reġjun NUTS ta' livell 2. Għalhekk, l-applikazzjoni tikkwalifika bħala 
"diżastru naturali reġjonali" kif stabbilit fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament. Peress li l-istimi tal-
ħsara huma ogħla mil-livell limitu għal ħsara diretta ta' 1,5 % tal-PDG reġjonali, l-applikazzjoni 
hija eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-FSUE.

L-ispiża tal-operazzjonijiet ta' emerġenza u rkupru ġiet stmata għal EUR 216,2-il miljun, bl-
akbar sehem għar-restawr tal-ordni ta' ħidma tal-infrastruttura tat-trasport, l-iżgurar ta' 
infrastruttura preventiva u r-restawr immedjat taż-żoni naturali affettwati biex tiġi evitata l-
erożjoni tal-ħamrija.

Bi qbil mal-prassi tal-passat, il-Kummissjoni qiegħda 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 7 071 280. 

Il-Polonja ma talbitx pagament minn qabel. 

Il-Kroazja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja — 
emerġenza kbira tas-saħħa pubblika kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19 fil-bidu tal-
2020

Fl-2020, bħala parti mill-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus (CRII), ir-
Regolament ġie emendat biex jippermetti azzjoni tal-Unjoni b'reazzjoni għal emerġenzi kbar 
tas-saħħa pubblika billi jiġu inklużi emerġenzi kbar tas-saħħa pubblika1. Il-pandemija tal-
COVID-19 hija emerġenza tas-saħħa pubblika maġġuri u għalhekk taqa' taħt l-ambitu tal-
applikazzjoni tal-FSUE.

Sal-iskadenza tal-24 ta' Ġunju 2020, il-Kummissjoni rċeviet 22 applikazzjoni (19-il Stat 
Membru u 3 pajjiżi tal-adeżjoni2) għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fond relatata mal-
pandemija tal-COVID-19. Seba' pajjiżi talbu pagament minn qabel tal-kontribuzzjoni 
antiċipata tal-FSUE (Kroazja, Ġermanja, Greċja, Ungerija, Irlanda, Portugall u Spanja) u 
nstab dawn kienu eliġibbli għal dan. Ir-Regolament jipprevedi l-possibbiltà li jintalbu 
pagamenti minn qabel taħt il-FSUE għall-Istati Membri biss.

Skont l-Artikolu 4a, paragrafu 4, jista' jsir pagament minn qabel ta' massimu ta' 25 % tal-

1 Ir-Regolament (UE) 2020/461 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Marzu 2020.
2 Awstrija, Belġju, Kroazja, Ċekja, Estonja, Franza, Ġermanja, Greċja, Ungerija, Irlanda, Italja, Latvja, 
Litwanja, Lussemburgu, Polonja, Portugall, Rumanija, Slovenja u Spanja; kif ukoll Albanija, Montenegro u 
Serbja.
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ammont tal-kontribuzzjoni antiċipata u mhux aktar minn EUR 100 miljun. 

Il-Kummissjoni tapplika l-istess metodu għad-determinazzjoni tal-ammonti ta' għajnuna għal 
emerġenzi maġġuri tas-saħħa pubblika bħal fil-każ ta' diżastri naturali. Il-Kummissjoni 
stabbiliet nefqa totali aċċettata proviżorjament għall-Kroazja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-
Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja relatata mal-emerġenza tas-saħħa tal-COVID-19 
għall-iskop uniku li tiddetermina l-pagament minn qabel kif ġej:

Peress li l-approprjazzjonijiet għall-pagamenti minn qabel inizjalment disponibbli fil-
baġit 2020 diġà ġew ikkunsmati kompletament, il-Kummissjoni tipproponi l-mobilizzazzjoni 
tar-riżorsi addizzjonali meħtieġa fi ħdan il-limitu massimu annwali stabbilit għall-FSUE. Il-
pagament minn qabel ma jippreġudikax ir-riżultati tal-valutazzjoni sħiħa li ser twettaq il-
Kummissjoni. L-ammont tal-pagament minn qabel ser jitqies qabel ma jitħallas il-bilanċ tal-
kontribuzzjoni lill-benefiċjarji. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirkupra l-pagamenti minn qabel li 
jitħallsu indebitament.

Konklużjoni

Għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, id-diżastri msemmija fl-applikazzjonijiet imressqa mill-
Kroazja u l-Polonja, kif ukoll is-seba' applikazzjonijiet fir-rigward tal-pandemija tal-COVID-
19 jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament.

L-allokazzjoni annwali disponibbli għall-FSUE fl-2020 hija ta' EUR 597 546 284 (jiġifieri 
EUR 500 miljun fil-prezzijiet tal-2011). Barra minn hekk, ammont ta' EUR 552 977 761 tal-
allokazzjoni tal-2019 ma ntużax sal-aħħar ta' dik is-sena u ġie riportat għall-2020. Skont l-

Pajjiż 
applikant

Nefqa pubblika 
diretta totali 

mitluba
(EUR)

Nefqa totali 
aċċettata 

proviżorjamen
t mill-KE

(EUR)

Limitu 
applikat ta' 
emerġenza 
tas-saħħa 
maġġuri
(f'EUR 
miljuni)

2,5 % tal-
ħsara 

diretta totali 
sal-limitu 

tal-
emerġenza 
tas-saħħa 
pubblika 
maġġuri
(EUR)

6 % tal-
ħsara 

diretta totali 
'l fuq mil-
limitu tal-
emerġenza 
tas-saħħa 
pubblika 
maġġuri
(EUR)

Ammont ta' 
għajnuna 
possibbli

(EUR)

25 % 
pagament 

minn qabel
(EUR)

Il-Kroazja
658 771 839 652 607 470 151,638 3 790 950 30 058 168 33 849 118 8 462 280

Il-Ġermanja
2 079 000 000 2 079 000 000 1 792,639 44 815 975 17 181 660 61 997 635 15 499 409

Il-Greċja
623 925 000 623 925 000 551,220 13 780 500 4 362 300 18 142 800 4 535 700

L-Ungerija
1 997 208 000 1 997 208 000 385,263 9 631 575 93 944 140 106 348 275 26 587 069

L-Irlanda
1 997 000 000 1 997 000 000 762,921 19 073 025 74 044 740 93 117 765 23 279 441

Il-Portugall
3 470 870 000 2 850 870 000 598,233 14 955 825 103 198 020 150 114 045 37 528 511

Spanja
15 750 543 061 2 168 667 388 1 792,639 44 815 975 22 561 703 67 377 678 16 844 420

TOTAL 132 736 830
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Artikolu 10(1) tar-Regolament QFP, 25 % tal-allokazzjoni oriġinali tal-2020 
(EUR 149 386 571) jeħtieġ li tinżamm sal-1 ta' Ottubru 2020, iżda ssir disponibbli minn dik 
id-data. Għalhekk, l-ammont massimu disponibbli taħt il-Fond ta' Solidarjetà għas-sena sħiħa 
2020 huwa ta' EUR 1 150 524 045.

Il-FSUE diġà ġie mobilizzat fl-2020 għal erba' applikazzjonijiet (Portugall, Spanja, Italja, 
Awstrija) 3 għal ammont totali ta' EUR 278 993 814. Għalhekk, l-ammont massimu 
disponibbli taħt il-FSUE f'dan il-punt fl-2020 huwa ta' EUR 871 530 231, li huwa biżżejjed 
biex ikopri l-ħtiġijiet taħt din id-Deċiżjoni ta' Mobilizzazzjoni kif deskritt hawn fuq (jiġifieri 
EUR 823 548 633, li minnhom EUR 683 740 523 kienu relatati mat-terremot fil-Kroazja, 
EUR 7 071 280 relatati mal-għargħar fil-Polonja u EUR 132 736 830 għal pagamenti minn 
qabel).L-ammont li jifdal ta' EUR 47 981 598 mhux ser jintuża fl-2020 u jiġi riportat għall-
2021.

Ammont li huwa disponibbli bħalissa taħt il-Fond ta' Solidarjetà tal-
UE:  

Allokazzjoni annwali għall-2020    EUR 597 546 284
Flimkien mal-ammont li ma ntefaqx mill-allokazzjoni għall-2019 
riportata lejn l-2020 +EUR 552 977 761

[25 % tal-allokazzjoni tal-2020 għandha tinżamm sal-1 ta' Ottubru 2020] [EUR 149 386 571]
Tnaqqas l-ammont totali ta' għajnuna proposta għal PT (Uragan 
Lorenzo), ES (temp estrem DANA 2019), IT (temp sever 2019) u AT 
(temp sever 2019)

-EUR 278 993 814

Ammont disponibbli minn Jannar - Settembru 2020 EUR 722 143 660

Ammont massimu disponibbli bħalissa EUR 871 530 231

L-ammont totali propost li għandu jiġi mobilizzat għall-pagamenti minn 
qabel fil-Kroazja, il-Polonja u l-Covid-19 -EUR 823 548 633

Disponibbiltajiet li fadal sal-31/12/2020 EUR 47 981 598

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-Istati Membri 
kollha kkonċernati. Ir-rapporteur iħeġġeġ li din il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha 
tingħata b'urġenza partikolari lill-Istati Membri.

3 Id-Deċiżjoni (UE) 2020/1076 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar il-
mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugal, lil Spanja, lill-
Italja u lill-Awstrija, li l-konsegwenzi finali għalihom ġew inklużi fil-Baġit Emendatorju 4/2020 adottat fl-istess 
jum.
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ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI

Is-Sur Johan Van Overtveldt
Il-President
Kumitat għall-Baġits
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex 
tingħata assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex 
jipprovdi għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-
Ungerija, lill-Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa 
pubblika (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Is-Sur President,

Proposta mill-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE) biex tingħata assistenza 
lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi għall-pagament ta' 
avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Portugall u lil 
Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika (COM(2020)0960) ġiet sottomessa għal 
opinjoni lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Dalwaqt se tadotta rapport dwar din il-
proposta fil-Kumitat għall-Baġits.

Din il-proposta se timmobilizza l-FSUE għal ammont ta' EUR 823 548 633 biex tingħata 
assistenza lil:

• Il-Kroazja fir-rigward tat-terremot li affettwa l-belt ta' Zagreb u l-kontej ta' Zagreb u 
Krapina-Zagorje f'Marzu 2020 (EUR 683 740 523);

• Il-Polonja fir-rigward tal-għargħar fil-provinċja ta' Podkarpackie f'Ġunju 2020 
(EUR 7 071 280); u

• Seba' Stati Membri (il-Kroazja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-
Portugall u Spanja) fir-rigward ta' pagamenti ta' avvanzi b'reazzjoni għall-emerġenza 
tas-saħħa pubblika maġġuri kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19 fil-bidu tal-2020 
(EUR 132 736 830).

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.

Din hija l-ewwel mobilizzazzjoni tal-FSUE fil-kuntest ta' emerġenza tas-saħħa pubblika 
maġġuri, wara l-bidliet li ġab miegħu r-Regolament (UE) 2020/461 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-30 ta' Marzu 2020 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 
sabiex jipprovdi assistenza finanzjarja lill-Istati Membri u lill-pajjiżi li qed jinnegozjaw l-
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adeżjoni tagħhom mal-Unjoni li jkunu affettwati serjament minn emerġenza tas-saħħa 
pubblika maġġuri. Fir-rigward tal-pandemija tal-COVID-19, din il-mobilizzazzjoni 
tikkonċerna biss lil dawk l-Istati Membri li talbu avvanz; it-talbiet għal mobilizzazzjoni minn 
Stati Membri u pajjiżi kandidati oħra se jiġu kkunsidrati aktar tard.

Il-koordinaturi tal-kumitat eżaminaw 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-
FSUE għall-allokazzjoni tal-ammonti msemmija hawn fuq kif propost mill-Kummissjoni.

Dejjem tiegħek, 

Younous Omarjee
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