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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li temenda r-Regolament attwali (KE) 

Nru 2012/20021 li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE) sabiex ikun 

simplifikat il-funzjonament tiegħu u jsir iktar viżibbli għaċ-ċittadini permezz ta' għadd limitat 

ta' aġġustamenti tekniċi għar-Regolament. Il-prinċipji tal-istrument jibqgħu l-istess bħalma 

jagħmel il-metodu ta’ finanzjament barra mill-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) u l-livell 

probabbli tan-nefqa. 

 

Il-karatterisitiċi ewlenin tal-proposta jinkludu definizzjoni ċara tal-ambitu tal-FSUE limitat 

għal diżastri naturali; kriterju uniku sempliċi u ġdid għall-mobilizzazzjoni eċċezzjonali tal-

FSUE għall-hekk imsejħa "diżastri reġjonali straordinarji" huwa bbażat fuq il-limitu minimu 

relatat mal-PDG; l-introduzzjoni tal-possibbiltà li jsiru ħlasijiet ta' pagament bil-quddiem 

b'mod rapidu meta ssir talba mill-Istat Membru affettwat; l-inserzjoni ta’ dispożizzjoni 

speċifika sabiex jinkixfu bil-mod diżastri bħan-nixfa; l-introduzzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet 

li jinkoraġġixxu iktar prevenzjoni effettiva tad-diżastri; l-amalgamazzjoni tad-deċiżjoni li 

tagħti l-għajnuna u l-implimentazzjoni ta’ ftehimiet f’att uniku. 

Minn perspettiva baġitarja, l-FSUE se jibqa' barra mill-QFP 2014 – 2020, li permezz tiegħu 

r-riżorsi baġitarji neċessarji għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja jiżdiedu iktar mil-limiti 

massimi tal-QFP b’deċiżjoni tal-awtorità baġitarja b’allokazzjoni annwali massima ta' 

EUR 500 miljun (bi prezzijiet tal-2011). In-nefqa attwali tiddependi fuq applikazzjonijiet għal 

għajnuna sottomessi mill-Istati eliġibbli wara l-okkorrenza ta’ diżastri naturali u l-ammont 

massimu ta’ allokazzjoni annwali disponibbli għall-Fond kif deċiż fl-IIA.  

 

Id-deċiżjoni li jiġi espress l-ammont tal-allokazzjoni annwali massima tal-Fond bil-prezzijiet 

tal-2011 (minflok bil-prezzijiet attwali) huwa rifless fil-proposta billi tiġi applikata l-istess 

bażi għall-ammont ta’ EUR 3 biljun, liema huwa wieħed miż-żewġ limiti minimi ta’ dannu 

għad-definizzjoni ta’ “diżastri maġġuri”. Il-limitu minimu l-ieħor definit bħala 0,6 % tad-dħul 

nazzjonali gross mhuwiex affettwat. 

 

Ir-rapporteur jaqbel li l-prinċipji ġenerali u l-finanzjament tal-FSUE jibqgħu l-istess iżda 

jemmen li r-regoli attwali tal-FSUE mhumiex risponsivi u viżibbli b'mod adegwat u sa fejn 

huma kkonċernati ċerti kriterji għall-attivazzjoni tiegħu, huma wisq ikkumplikati u mhux ċari 

biżżejjed. Għalhekk, hu jappoġġja bis-sħiħ l-objettiv tal-proposta li jitjieb il-funzjonament tal-

istrument billi jagħmlu risponsiv iktar malajr u iktar viżibbli għaċ-ċittadini, iktar faċli biex 

jintuża u d-dispożizzjonijiet tiegħu iktar ċari. B'hekk, ir-rapporteur jissuġġerixxi ftit emendi 

bil-għan li jitħaffef il-proċess ta' valutazzjoni fi ħdan is-servizzi tal-Kummissjoni.  

 

Hu jappoġġja wkoll li tiġi ċċarata d-definizzjoni ta' "diżastri naturali", inkluż dispożizzjoni 

speċifika sabiex jinkixfu bil-mod diżastri bħan-nixfa, li se tgħin biex telimina inċertezzi legali 

eżistenti dwar l-ambitu, għalhekk tiġi evitata s-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet li ma jilħqux 

il-kundizzjonijiet. 

 

Ir-rapporteur jaqbel mal-introduzzjoni tal-kriterju uniku sempliċi u ġdid għall-mobilizzazzjoni 

                                                 
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà 

tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3). 
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eċċezzjonali tal-FSUE għall-hekk imsejħa "diżastri reġjonali straordinarji" li huwa bbażat fuq 

il-limitu minimu relatat mal-PDG, li se jwassal għal simplifikazzjoni konsiderevoli u se jgħin 

biex jitħaffef b’mod konsiderevoli t-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-ħlas ta’ għotjiet. Madankollu hu 

jissuġġerixxi li jitnaqqas il-limitu minimu ta' 1,5 % tal-PDG tar-reġjun għal 1,0 % u b'hekk 

iktar każijiet jistgħu potenzjalment jikkwalifikaw għal għajnuna biex jintlaħqu iktar ċittadini 

Ewropej f'każijiet ta' diżastri reġjonali straordinarji.  

 

Hu jaqbel ukoll mal-introduzzjoni tal-possibbiltà li jsiru ħlasijiet ta' pagament bil-quddiem 

b'mod rapidu meta ssir talba mill-Istat Membru affettwat iżda jqis il-limitu ta' 10 % tal-

ammont mistenni ta’ għajnuna finanzjarja sa massimu ta’ EUR 30 miljun bħala mhux 

biżżejjed sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet tal-pajjiżi affettwati fi stadji bikrija wara li jkun seħħ id-

diżastru. Għalhekk, hu jqis il-limiti ta' 15 % u EUR 40 miljun bħala iktar raġonevoli.  

 

Ir-rapporteur jissuġġerixxi wkoll li assistenza teknika tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-

Fond sakemm din ma taqbiżx it-2 % tal-ammont totali tal-kontribuzzjoni.  

 

Ir-rapporteur jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni kkunsidrat ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-

awditjar dwar il-prestazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-għajnuna finanzjarja lill-

Italja għat-terremot ta’ L’Aquila1 billi tiġi inkluża definizzjoni iktar ċara tat-termini 

“akkomodazzjoni temporanja” u “operazzjonijiet ta’ emerġenza immedjati” kif ukoll 

dispożizzjoni dwar il-ġenerazzjoni tad-dħul. 

 

Huwa konvint li ċertu livell ta' flessibbiltà meħtieġ sabiex l-għajnuna finanzjarja tkun 

disponibbli mill-iktar fis possibbli wara li jkun seħħ diżastru maġġuri, inkluża d-deroga minn 

ċerti dispożizzjonijiet tal-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-

proċess li normalment jieħu l-ħin fil-ħatra tal-awtoritajiet tal-implimentazzjoni, inklużi dawk 

għall-awditjar u l-kontroll, kif ukoll rigward il-ħin tar-rappurtar annwali. Madankollu, din il-

flessibbiltà m'għandhiex tfixkel il-ġestjoni finanzjarja soda tal-kontribuzzjoni tal-Fond. 

 

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li l-prevenzjoni tad-diżastri u l-istat ta' tħejjija huma 

importanti, billi fuq terminu medju u twil, huwa iktar kost-effettiv biex issir tħejjija u 

prevenzjoni għal diżastru milli biex tirrispondi għalih. F'dan ir-rigward, jenfasizza l-ħtieġa li 

l-FSUE jikkomplementa strumenti oħra ta' finanzjament, bħall-fondi strutturali, meta ssir 

preparazzjoni u jagħti rispons għad-diżastri naturali, filwaqt li jieħu vantaġġ mill-ħolqien ta’ 

sinerġiji ma’ dawn il-mekkaniżmi u programmi assoċjati.  

 

 

 

 

 

 

 

EMENDI 

                                                 
1 Qorti Ewropea tal-Awdituri, Rapport Speċjali Nru 24 2012. Ir-reazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni 

Ewropea għat-Terremot tal-2009 f'’Abruzzo: Ir-rilevanza u l-kost tal-operazzjonijiet. 
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Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat 

responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Għandu jiġi speċifikat ukoll li 

operazzjonijiet eliġibbli ma għandhomx 

jinkludu nefqa għal assistenza teknika. 

imħassar 

 

 

Emenda  2 

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, 

“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. 

3. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 

“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 % 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. 

 Iżda, taħt ċirkostanzi eċċezzjonali, anke 

meta l-kriterji kwantitattivi stabbiliti fl-

ewwel subparagrafu ma jiġux sodisfatti, 

reġjun jista’ jibbenefika wkoll mill-

assistenza mill-Fond, fejn dak ir-reġjun 

ikun ġie affettwat minn diżastru 

straordinarju, prinċipalment wieħed 

naturali, li jaffettwa l-parti l-kbira tal-

popolazzjoni tiegħu, b’riperkussjonijiet 

serji u li jdumu fuq il-kundizzjonijiet ta’ 
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għajxien u l-istabbiltà ekonomika tar-

reġjun. L-assistenza annwali totali taħt 

dan is-subparagrafu għandha tkun 

limitata għal mhux aktar minn 7,5 % tal-

ammont annwali disponibbli għall-Fond. 

Tingħata attenzjoni partikolari għal 

reġjuni remoti jew iżolati, bħall-gżejjer u 

reġjuni l-aktar imbiegħda kif definiti fl-

Artikolu 349(2) tat-Trattat. Il-

Kummissjoni għandha teżamina bl-aktar 

mod rigoruż kull talba li tiġi ppreżentata 

lilha taħt dan is-subparagrafu. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament 2012/2002 

Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Għandha tingħata attenzjoni 

partikolari lir-reġjuni l-aktar imbiegħda 

definiti fl-Artikolu 349 tat-TFUE, li huma 

iktar vulnerabbli għall-avvenimenti tat-

temp estremi. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament 2012/2002 

Artikolu 2 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, tintuża 

dejta statistika armonizzata pprovduta mill-

EUROSTAT. 

5. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, tintuża 

l-aħħar dejta statistika armonizzata 

disponibbli pprovduta mill-EUROSTAT. 
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Emenda  5 

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, hija eliġibbli għal kontribuzzjoni 

mill-Fond, iżda ma tistax taqbeż it-2 % tal-

ammont totali tal-kontribuzzjoni. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 –punt c 

Regolament (KE) Nru 2012/2002 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Abbażi tal-informazzjoni msemmija fil-

paragrafu 1, kwalunkwe kjarifika li 

għandha tiġi pprovduta mill-Istat eliġibbli, 

il-Kummissjoni tivvaluta jekk il-

kundizzjonijiet għall-mobilizzazzjoni tal-

Fond jintlaħqux u tiddetermina l-ammont 

tal-kontribuzzjoni possibbli mill-Fond 

kemm jista’ jkun malajr fil-limiti 

disponibbli ta’ riżorsi finanzjarji. 

2. Abbażi tal-informazzjoni msemmija fil-

paragrafu 1, kwalunkwe kjarifika li 

għandha tiġi pprovduta mill-Istat eliġibbli, 

il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk il-

kundizzjonijiet għall-mobilizzazzjoni tal-

Fond jintlaħqux u tiddetermina l-ammont 

tal-kontribuzzjoni possibbli mill-Fond 

kemm jista’ jkun malajr, u mhux iktar tard 

minn ħames ġimgħat wara li tirċievi l-

applikazzjoni, fil-limiti disponibbli ta’ 

riżorsi finanzjarji.  

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 2012/2002 

Artikolu 4a – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni 

preliminari dwar jekk l-applikazzjoni 

tissodisfax il-kundizzjonijiet stiuplati fl-

Artikolu 4(1) u tivverifika d-disponibbiltà 

ta’ riżorsi baġitarji. Meta dawn il-

kundizzjonijiet huma ssodisfati u r-riżorsi 

suffiċjenti huma disponibbli, il-

Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni li 

tagħti pagament bil-quddiem u li tħallsu 

mingħajr dewmien qabel ma tkun ittieħdet 

id-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 4(4). Il-

ħlas ta’ pagament bil-quddiem huwa 

mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni finali 

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond. 

Il-Kummissjoni għandha tagħmel 

valutazzjoni preliminari mingħajr 

dewmien dwar jekk l-applikazzjoni 

tissodisfax il-kundizzjonijiet stipulati fl-

Artikolu 4(1) u tivverifika d-disponibbiltà 

ta’ riżorsi baġitarji. Meta dawn il-

kundizzjonijiet huma ssodisfati u r-riżorsi 

suffiċjenti huma disponibbli, il-

Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni li 

tagħti pagament bil-quddiem u li tħallsu 

mingħajr dewmien qabel ma tkun ittieħdet 

id-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 4(4). Il-

ħlas ta’ pagament bil-quddiem huwa 

mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni finali 

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond. 

 

Emenda  8 

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 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 

għandha tirkupra pagamenti bil-quddiem 

mhux dovuti. 

 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament 2012/2002 
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Artikolu 4a – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Sabiex jiżguraw disponibbiltà fil-ħin tar-

riżorsi baġitarji, l-ammonti mill-Fond, 

mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali u l-Fond ta’ Koeżjoni, irkuprati 

mill-Istati Membri, sa massimu ta’ 

EUR 50 000 000, ikunu disponibbli għall-

Fond bħala dħul assenjat intern. L-

ammonti li jkunu ntefqu bħala pagamenti 

bil-quddiem jew li jkunu ġew 

dikummissjonati fil-baġit, jiġu sostitwiti 

hekk kif ammonti ġodda jkunu ġew 

irkuprati mill-Istati Membri. 

3. Sabiex jiżguraw disponibbiltà fil-ħin tar-

riżorsi baġitarji, l-ammonti mill-Fond, 

irkuprati mill-Istati Membri, sa massimu 

ta’ EUR 50 000 000, ikunu disponibbli 

għall-Fond bħala dħul assenjat intern. L-

ammonti mill-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali u mill-Fond ta' 

Koeżjoni, irkuprati mill-Istati Membri 

skont ir-Regolament 1303/2013 u r-

Regolament 1083/2006 jistgħu jkunu 

disponibbli bħala dħul assenjat intern 

jekk l-irkupri tal-FSUE ma jkunux 

biżżejjed. L-ammonti li jkunu ntefqu bħala 

pagamenti bil-quddiem jew li jkunu ġew 

dikummissjonati fil-baġit, jiġu sostitwiti 

hekk kif ammonti ġodda jkunu ġew 

irkuprati mill-Istati Membri. 

Emenda  10 

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 18-il xahar 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. 
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