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rescEU: RISPONS EWROPEW KOLLETTIV AKTAR
B’SAĦĦTU GĦAD-DIŻASTRI
INĦARSU Ċ-ĊITTADINI FI ŻMINIJIET TA’ BŻONN
L-Unjoni Ewropea qed tħabbat wiċċha ma’ ammont dejjem jikber ta’ diżastri. Minn għargħar u maltempati għal nirien
fil-foresti u terremoti, il-pajjiżi kollha huma f’riskju. L-2017 kienet sena partikolarment traġika, b’aktar minn 200
ruħ jitilfu ħajjithom. L-ispejjeż ekonomiċi huma enormi: fl-2016 ġew irreġistrati kważi EUR 10 biljun f’danni
fil-kontinent Ewropew. Ħafna minn dawn l-ispejjeż setgħu jiġu evitati kieku kien hemm prevenzjoni tad-dannu u kieku
s-soċjetajiet kienu iktar ippreparati.

WASAL IŻ-ŻMIEN GĦAL BIDLA
F’Novembru 2017, il-proposta tal-Kummissjoni rescEU – sistema Ewropea li tittratta d-diżastri naturali biex issaħħaħ
ir-rispons tal-protezzjoni ċivili tal-UE. rescEU se toħloq riżerva fil-livell Ewropew ta’ kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili bħal
ajruplani tat-tifi tan-nar fil-foresti, pompi tal-ilma speċjali, tiftix u salvataġġ urban u sptarijiet fil-post u timijiet mediċi
ta’ emerġenza. Dawn se jikkomplementaw l-assi nazzjonali u se jkunu ġestiti mill-Kummissjoni Ewropea sabiex jagħtu
sostenn lil dawk il-pajjiżi milquta minn diżastri bħall-għargħar, in-nirien fil-foresti, it-terremoti u l-epidemiji.

IL-BAĠIT TAL-UE LI JMISS
Biex titwaqqaf is-sistema resEU l-ġdida u jissaħħaħ ir-rispons tal-protezzjoni ċivili tal-UE biex jitħarsu ċ-ċittadini,
il-Kummissjoni tipproponi żieda sinifikanti fil-baġit tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, minn EUR 577 miljun
fl-2014-2020 għal EUR 1,4 biljun fl-2021-2027.

Iż-żjara tal-Kummissarju Stylianides
fil-Portugall fit-13 ta’ Frar 2017

Christos Stylianides fiċ-Ċentru ta’
Koordinazzjoni għal Rispons ta’ Emerġenza

Ħaddiema tat-tifi tan-nar mill-Gwardja
Repubblikana Nazzjonali Portugiża, Avelar

X’INHI rescEU?
ŻEWĠ FERGĦAT KOMPLEMENTARI:
RISPONS U PREVENZJONI/PREPARATEZZA
Il-Kummissjoni qed tipproponi pjan ambizzjuż ġdid biex issaħħaħ ir-rispons tal-protezzjoni ċivili tal-UE:

SOLIDARJETÀ

RESPONSABBILTÀ

Kapaċità
tal-UE

Prevenzjoni
Preparatezza

Ir-Riżerva Ewropea
għall-Protezzjoni
Ċivili
Il-Protezzjoni Ċivili
tal-Istati Membri
Kapaċitajiet ta’ rispons: rescEU
R
 ispons tal-UE: riżerva ta’ kapaċitajiet ġodda
għall-protezzjoni ċivili ġestita mill-UE, bħal
inġenji tal-ajru għat-tifi tan-nar, pompi tal-ilma bi
pressjoni għolja, tiftix u salvataġġ urban u sptarijiet fil-post. Biex jikkomplementaw il-kapaċitajiet nazzjonali meta ma jkunux jistgħu jlaħħqu.
Iffinanzjat 100 % mill-UE.
Tisħiħ tal-kapaċitajiet nazzjonali: Finanzjament tal-UE għall-adattament, it-tiswija, it-trasport
u l-ispejjeż operattivi tar-riżorsi eżistenti tal-Istati
Membri. Dawn l-assi se jsiru parti minn riżerva
kondiviża ta’ riżorsi għar-rispons ta’ emerġenza
taħt ir-Riżerva Ewropea għall-Protezzjoni Ċivili, u
se jkunu disponibbli biex jiġu skjerati meta jfaqqa’
diżastru. Iffinanzjati 75 % mill-UE.

Prevenzjoni
għalihom

tad-diżastri

u

preparatezza

S
 ostenn għall-prevenzjoni u l-preparatezza
nazzjonali: l-Istati Membri jintalbu jikkondividu
l-istrateġiji nazzjonali ta’ prevenzjoni mal-Kummissjoni u jipprovdu gwida
I n-Netwerk Ewropew ta’ Għarfien għall-Protezzjoni Ċivili jrid iħarreġ l-awtoritajiet tal-protezzjoni ċivili nazzjonali u jaqsam l-informazzjoni.
K
 ONNESSJONIJIET MA’ LINJI OĦRA TA’
POLITIKA TAL-UE: tisħiħ tal-kooperazzjoni u
l-koerenza ma’ politiki oħra tal-UE li jittrattaw
il-prevenzjoni u l-preparatezza.

Inqas burokrazija: il-proposta se tħaffef u tissimplifika l-proċeduri amministrattivi sabiex jonqos il-ħin
meħtieġ għall-iskjerament tal-għajnuna ta’ salvataġġ.
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