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L-awdituri tal-UE se jeżaminaw l-immaniġġjar tar-riskju ta’ 
għargħar 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri bdiet teżamina jekk il-prevenzjoni ta’, il-protezzjoni minn, u l-istat 
ta’ tħejjija għal għargħar fl-UE humiex ibbażati fuq analiżi soda u jekk għandhomx il-
probabbiltà li jkunu effettivi.  

Ix-xogħol tal-awditjar beda dan ix-xahar, u l-pubblikazzjoni hija ppjanata għal tmiem l-2018. 

Noti lill-Edituri  

Id-Direttiva tal-UE dwar l-Għargħar, li daħlet fis-seħħ fl-2007, tirrikjedi li l-Istati Membri jivvalutaw 
ir-riskju ta’ għargħar għall-korsiji tal-ilma u l-linji tal-kosta kollha kemm huma; joħolqu mapep li 
juru kemm il-kobor tal-għargħar kif ukoll l-assi u l-bnedmin li jinsabu f’riskju fiż-żoni kkonċernati; 
iħejju pjanijiet għall-immaniġġar tar-riskju ta’ għargħar; jieħdu miżuri adegwati u kkoordinati biex 
jitnaqqas ir-riskju ta’ għargħar; jikkoordinaw il-prattiki tagħhom, tal-immaniġġjar tar-riskju ta’ 
għargħar, f’baċiri kondiviżi tax-xmajjar u jżommu lura milli jieħdu xi miżura li tkun iżżid ir-riskju ta’ 
għargħar f’pajjiżi ġirien.  Jenħtieġ li l-ippjanar jieħu inkunsiderazzjoni żviluppi fuq perjodu twil, 
inklużi t-tibdil fil-klima, kif ukoll prattiki tal-użu sostenibbli tal-art u prattiki taż-żamma tal-ilma, 
biex ikun hemm titjib komprensiv u sostenibbli fir-reżiljenza għall-għargħar. 

Skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (“Flood risks and environmental vulnerability” 
(Riskji ta’ għargħar u vulnerabbiltà ambjentali), ir-Rapport Nru 1/2016), huwa previst li għadd 
akbar ta’ okkorrenzi ta’ xita estrema u żidiet fil-livelli tal-baħar fis-snin li ġejjin se jgħollu r-riskju 
ta’ għargħar mix-xmajjar, mix-xita u mill-kosti fl-Ewropa. Skont impriża tar-riassigurazzjoni 
ewlenija, avvenimenti idroloġiċi jirrappreżentaw terz tat-telf ekonomiku minn estremi relatati 
mal-klima għall-perjodu mill-1999 sal-2015 fi 33 pajjiż Ewropew, li jammonta għal total stmat ta’ 
EUR 105 biljun.  

L-UE tiffinanzja proġetti relatati ma’ għargħar permezz ta’ diversi strumenti ta’ finanzjament. 
Pereżempju, taħt l-objettiv għall-perjodu 2014-2020 ta’ “Adattament għat-Tibdil fil-Klima u l-
Prevenzjoni tar-Riskju Marbut Miegħu”, l-Istati Membri u r-reġjuni jistgħu jallokaw fondi tal-UE 
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-Fond ta' Koeżjoni għal proġetti relatati ma’ 
għargħar. 

 


