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Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Iżvilupp
Il-President

16.7.2020

Is-Sur Pascal Canfin
President
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Deċiżjoni 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili                                                                                
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Sur President,

Skont il-proċedura inkwistjoni, il-Kumitat għall-Iżvilupp ingħata l-istruzzjoni li jippreżenta 
opinjoni lill-Kumitat tiegħek. Fil-laqgħa tiegħu tad-29 ta' Ġunju 2020, il-Koordinaturi tal-
kumitat iddeċidew li jibagħtu l-opinjoni fil-forma ta' ittra.

Il-Kumitat għall-Iżvilupp ikkunsidra l-kwistjoni matul il-laqgħa tiegħu tal-15 ta' Lulju 2020. 
Matul din il-laqgħa1, iddeċieda li jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin.

Dejjem tiegħek,

Tomas Tobé

1 Il-Membri li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Tomas Tobé (President u rapporteur għal opinjoni), 
Pierrette Herzberger-Fofana (l-Ewwel Viċi President), Chrysoula Zacharopoulou (it-Tielet Viċi President), Erik 
Marquardt (ir-Raba' Viċi President). Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo 
Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, 
Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Ádám Kósa, Pierfrancesco 
Majorino, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán 
Crespo, Bernhard Zimniok.
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EMENDI

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 tad-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 sottożviluppata tagħhom li 
jadattaw għall-konsegwenzi tat-tibdil fil-
klima u li jimmitigawhom, u li jirreaġixxu 
għad-diżastri relatati mal-klima, u min-
naħa l-oħra, l-esponiment ġeografiku 
tagħhom għall-għargħar, in-nixfiet u n-
nirien tal-foresti;

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) In-nirien tal-foresti qegħdin 
jheddu l-ħajjiet, l-għajxien u l-
bijodiversità, qegħdin jikkawżaw ir-rilaxx 
ta' ammonti kbar ta' emissjonijiet tal-
karbonju u qegħdin inaqqsu l-kapaċità ta' 
assorbiment tal-karbonju tal-pjaneta, li 
jiggravaw aktar it-tibdil fil-klima. Ta' 
tħassib partikolari huma s-sitwazzjonijiet 
fejn iż-żoni forestali jew radjoattivi 
kkontaminati jinqerdu bin-nar. Iż-żieda 
f'diżastri relatati mal-klima, inklużi n-
nirien tal-foresti, teħtieġ tisħiħ tal-
operazzjonijiet tal-Mekkaniżmu tal-
Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili barra mill-
Unjoni, inklużi l-attivitajiet li jiffukaw fuq 
il-prevenzjoni tad-diżastri u t-tħejjija 
għalihom;
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3 a) Sabiex jiġu mmassimizzati t-
trasparenza u r-responsabbiltà għaċ-
ċittadini tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandha tressaq gwida dwar il-kalkolu 
tal-proporzjon tal-infiq imwettaq permezz 
tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili li għandu jikkwalifika 
bħala Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp 
(ODA);

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fejn meħtieġ l-Unjoni għandha l-
interess li tirreaġixxi f'pajjiżi terzi. Filwaqt 
li primarjament il-kapaċitajiet tar-rescEU 
inħolqu bħala xibka ta' sikurezza fl-Unjoni, 
dawn jistgħu jintużaw barra mill-Unjoni 
f'każijiet iġġustifikati kif xieraq u 
b'kunsiderazzjoni tal-prinċipji umanitarji.

(12) Fejn meħtieġ l-Unjoni għandha l-
interess li tirreaġixxi f'pajjiżi terzi. Filwaqt 
li primarjament il-kapaċitajiet tar-rescEU 
inħolqu bħala xibka ta' sikurezza fl-Unjoni, 
dawn jistgħu jintużaw barra mill-Unjoni 
f'każijiet iġġustifikati kif xieraq, 
b'konsultazzjoni mal-atturi umanitarji 
qabel l-interventi, u b'kunsiderazzjoni tal-
prinċipji umanitarji.

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw u jippromwovu 
sinerġiji bejn iffinanzjar għal għajnuna 
għall-protezzjoni ċivili u għajnuna 
umanitarja pprovduti mill-Unjoni u l-Istati 
Membri fl-ippjanar ta' operazzjonijiet ta' 
reazzjoni għal kriżijiet umanitarji barra l-
Unjoni.

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw u jippromwovu 
sinerġiji bejn iffinanzjar għal għajnuna 
għall-protezzjoni ċivili u għajnuna 
umanitarja pprovduti mill-Unjoni u l-Istati 
Membri fl-ippjanar ta' operazzjonijiet ta' 
reazzjoni għal kriżijiet umanitarji barra l-
Unjoni, b'konsultazzjoni mal-atturi 
umanitarji inklużi dawk lokali u mal-
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awtoritajiet lokali fejn possibbli.

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a 
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(9a) fl-Artikolu 16, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

2. L-interventi taħt dan l-Artikolu 
jistgħu jitmexxew jew bħala intervent 
awtonomu ta' assistenza jew 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' dan 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 taħt dan l-Artikolu 
jistgħu jitmexxew jew bħala intervent 
awtonomu ta' assistenza jew 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' dan tal-
aħħar. Fil-każ ta' diżastri kkawżati mill-
bniedem jew emerġenzi kumplessi, il-
Kummissjoni għandha, meta possibbli, 
tikkonsulta mal-atturi umanitarji, inklużi 
dawk lokali, u tiżgura konsistenza mal-
Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna 
Umanitarja (*), u tirrispetta l-prinċipji 
umanitarji.


