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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

B'segwitu għad-Deċiżjoni (UE) 2019/420 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Marzu 2019, li emendat sostanzjalment id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar 
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, dan l-abbozz ta' opinjoni tal-Kumitat għall-
Iżvilupp għandu skop limitat. L-abbozz ta' opinjoni jfittex li jenfasizza tliet aspetti importanti 
għall-Mekkaniżmu tul il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 li jmiss, b'rabta mal-
attivazzjoni tiegħu barra mill-Unjoni, u fil-kuntest ta' kriżijiet umanitarji.

L-ewwel nett, l-abbozz ta' opinjoni jenfasizza l-ħtieġa li l-kapaċità tal-Mekkaniżmu tissaħħaħ 
b'rabta mad-diżastri naturali relatati mal-klima, b'mod partikolari n-nirien tal-foresti, li l-
pajjiżi li qed jiżviluppaw huma partikolarment vulnerabbli għalihom.

It-tieni, il-proposta tfittex li żżid l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni għal dawk il-kapaċitajiet li 
huma impenjati minn qabel għar-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili meta din l-assistenza 
tintuża fir-rispons għad-diżastri li jseħħu barra mill-Unjoni. Qed jiġi propost, b'konformità 
kemm mal-pożizzjoni tal-Kunsill kif ukoll mal-abbozz ta' rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, li sa 75 % tal-ispejjeż tal-operat tal-kapaċitajiet, 
inkluż it-trasport, jiġu ffinanzjati mill-Unjoni – fl-istess livell bħalma jiġri għall-
attivazzjonijiet ġewwa l-Unjoni.

It-tielet, iddaħħal rekwiżit għall-konsultazzjoni ma' atturi umanitarji qabel ma jsiru interventi 
f'diżastri kkawżati mill-bniedem jew f'emerġenzi kumplessi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 
ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Billi t-tibdil fil-klima qed iwassal 
għal żieda fil-frekwenza, l-intensità u l-
kumplessità ta' diżastri naturali madwar 
id-dinja, u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b'mod partikolari l-pajjiżi l-anqas 
żviluppati u l-istati gżejjer żgħar li qed 
jiżviluppaw, huma partikolarment 
vulnerabbli minħabba, minn naħa waħda, 
il-kapaċità limitata tagħhom li jadattaw 
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għal, u jimmitigaw, il-konsegwenzi tat-
tibdil fil-klima u jirrispondu għad-diżastri 
relatati mal-klima, u minn naħa l-oħra, l-
esponiment ġeografiku tagħhom għall-
għargħar, in-nixfiet u n-nirien tal-foresti.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-proposta tal-Kummissjoni għal 
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, li temenda d-Deċiżjoni Nru 
1313/2013/UE, tfittex li ttejjeb il-kapaċità 
kollettiva biex tħejji u tirreaġixxi għal 
diżastri, billi ssaħħaħ il-possibbiltajiet 
offruti mir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili. Dan jinvolvi l-istabbiliment ta' 
riżerva ta' kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili 
għall-użu f'operazzjonijiet tal-Unjoni 
("rescEU") u t-tisħiħ tal-miżuri applikabbli 
fil-qasam tal-prevenzjoni.

(2) Il-proposta tal-Kummissjoni għal 
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, li temenda d-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE, tfittex li ttejjeb il-
kapaċità kollettiva biex tħejji u tirrispondi 
b'mod adegwat u fil-pront għal diżastri, 
billi ssaħħaħ il-possibiltajiet offruti mir-
Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili. 
Dan jinvolvi l-istabbiliment ta' riżerva ta' 
kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili għall-użu 
f'operazzjonijiet tal-Unjoni ("rescEU") u t-
tisħiħ tal-miżuri applikabbli fil-qasam tal-
prevenzjoni.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) In-nirien tal-foresti mhux biss 
jheddu jew itemmu l-ħajjiet, l-għajxien u 
l-bijodiversità, iżda jikkawżaw ukoll ir-
rilaxx ta' ammonti kbar ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u jnaqqsu l-kapaċità ta' 
assorbiment tal-karbonju tal-pjaneta, u 
b'hekk ikomplu jaggravaw it-tibdil fil-
klima. Ta' tħassib partikolari huma s-
sitwazzjonijiet fejn foresta primarja 
tinqered min-nirien, kif ġara dan l-aħħar 
f'ċerti reġjuni ekwatorjali. Iż-żieda fid-
diżastri relatati mal-klima, inklużi n-
nirien tal-foresti, teħtieġ li l-
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operazzjonijiet tal-Mekkaniżmu tal-
Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili barra mill-
Unjoni jissaħħu.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġu massimizzati t-
trasparenza u l-obbligu ta' rendikont lejn 
iċ-ċittadini tal-Unjoni, inkluż fir-rigward 
tal-kejl tal-progress li jsir mill-Unjoni lejn 
il-mira ta' 0,7 % ta' Għajnuna Uffiċjali 
għall-Iżvilupp (ODA), jenħtieġ li l-
Kummissjoni tippreżenta gwida dwar il-
proporzjon ta' nfiq li tirrakkomanda li 
għandu jitwettaq permezz tal-
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 
Ċivili modifikat u li għandu jikkwalifika 
bħala ODA. Tali gwida jenħtieġ li 
tirrifletti b'mod preċiż u tikkonforma bis-
sħiħ mar-regoli tal-Kumitat ta' Għajnuna 
għall-Iżvilupp (DAC) dwar l-ODA tal-
OECD, u tiddikjara jekk jenħtieġx li 
jintużaw metodoloġiji bħall-istandard tal-
Inizjattiva Internazzjonali għat-
Trasparenza tal-Għajnuna (IATI);

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-Unjoni, bħala membru tad-DAC 
tal-OECD, jenħtieġ li tkompli 
tikkonforma mar-regoli tad-DAC tal-
OECD dwar l-ODA, inkluż meta tkun qed 
twettaq attivitajiet rilevanti permezz tal-
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 
Ċivili;
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(-1) fl-Artikolu 16, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

2. L-interventi skont dan l-Artikolu 
jistgħu jitmexxew jew bħala intervent 
awtonomu ta' assistenza jew inkella bħala 
kontribut għal intervent immexxi minn 
organizzazzjoni internazzjonali. Il-
koordinazzjoni mill-Unjoni għandha tkun 
integrata b'mod sħiħ mal-koordinazzjoni 
globali pprovduta mill-Uffiċċju għall-
Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji 
tan-Nazzjonijiet Uniti (OCHA), u għandha 
tirrispetta r-rwol ta' tmexxija ta' din tal-
aħħar. Fil-każ ta' diżastri kkawżati mill-
bniedem jew emerġenzi kumplessi, il-
Kummissjoni għandha tiżgura konsistenza 
mal-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna 
Umanitarja, u tirrispetta l-prinċipji 
umanitarji.

2. L-interventi skont dan l-Artikolu 
jistgħu jitmexxew jew bħala intervent 
awtonomu ta' assistenza jew inkella bħala 
kontribut għal intervent immexxi minn 
organizzazzjoni internazzjonali. Il-
koordinazzjoni mill-Unjoni għandha tkun 
integrata b'mod sħiħ mal-koordinazzjoni 
globali pprovduta mill-Uffiċċju għall-
Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji 
tan-Nazzjonijiet Uniti (OCHA), u għandha 
tirrispetta r-rwol ta' tmexxija ta' din tal-
aħħar. Fil-każ ta' diżastri kkawżati mill-
bniedem jew emerġenzi kumplessi, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta l-atturi 
umanitarji qabel l-ntervent u tiżgura 
konsistenza mal-Kunsens Ewropew dwar l-
Għajnuna Umanitarja, u tirrispetta l-
prinċipji umanitarji.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(2a) fl-Artikolu 23, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

2. L-ammont ta' assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni għal kapaċitajiet impenjati minn 
qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili ma għandux jaqbeż 75 % tal-ispejjeż 
tal-operat tal-kapaċitajiet, inkluż it-trasport, 
f'każ ta' diżastru jew ta' diżastru imminenti 

2. L-ammont ta' assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni għal kapaċitajiet impenjati minn 
qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili ma għandux jaqbeż 75 % tal-ispejjeż 
tal-operat tal-kapaċitajiet, inkluż it-trasport, 
f'każ ta' diżastru jew ta' diżastru imminenti 
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fl-Unjoni jew fi Stat parteċipanti. fl-Unjoni jew barra minnha.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) fl-Artikolu 23, il-paragrafu 3 huwa 
mħassar.

Ġustifikazzjoni

L-emenda 5 hija meħtieġa biex tiġi evitata kull inkonsistenza li toħroġ mill-adozzjoni 
potenzjali tal-emenda 4 fir-rigward tal-assistenza finanzjarja għall-kapaċitajiet impenjati 
minn qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili f'każ ta' diżastru li jseħħ barra mill-
Unjoni.
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