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8.1.2020 A9-0052/28

Emenda 28
Lars Patrick Berg
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ir-rapport annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
(2019/2135(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jissottolinja li s-sħubija strateġika 
bejn l-UE u n-NATO hija fundamentali 
biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-sigurtà li l-
UE u l-viċinat tagħha għandhom 
quddiemhom; jisħaq fuq il-fatt li l-
awtonomija strateġika tal-UE ma 
tikkostitwix sfida għan-NATO u ma 
tikkompromettix l-arkitettura attwali tas-
sigurtà fl-Ewropa; jisħaq fuq il-fatt li 
Ewropa aktar b'saħħitha ssaħħaħ in-NATO 
u tippermetti lill-UE taffronta man-NATO 
sfidi aktar globali;

16. Jissottolinja li s-sħubija strateġika 
bejn l-UE u n-NATO hija fundamentali 
biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-sigurtà li l-
UE u l-viċinat tagħha għandhom 
quddiemhom; jisħaq fuq il-fatt li l-
awtonomija strateġika tal-UE 
tikkostitwixxi potenzjalment sfida għan-
NATO; jisħaq fuq il-fatt li Ewropa 
b'saħħitha ssaħħaħ in-NATO;
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8.1.2020 A9-0052/29

Emenda 29
Lars Patrick Berg
f'isem il-Grupp ID
Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ir-rapport annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
(2019/2135(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' pożittivament ir-riżultati li 
nkisbu f'dawn l-aħħar ħames snin 
f'termini ta' tisħiħ tal-PSDK u jistieden 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiżviluppaw 
ulterjorment il-kapaċità tal-Unjoni li 
taġixxi bħala sieħba globali, u 
tirrappreżenta l-interessi taċ-ċittadini 
Ewropej u tkun forza pożittiva fir-
relazzjonijiet internazzjonali;

imħassar
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Emenda 30
Lars Patrick Berg
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Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ir-rapport annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
(2019/2135(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li l-awtonomija strateġika 
Ewropea hija bbażata fuq il-kapaċità tal-
Unjoni li ssaħħaħ il-libertà tagħha li 
tivvaluta l-kapaċità operattiva indipendenti 
tagħha, magħmula minn forzi militari 
kredibbli, il-kapaċità industrijali tagħha li 
tipproduċi t-tagħmir li tiegħu l-forzi 
tagħha għandhom bżonn u l-kapaċità 
politika tagħha li tieħu deċiżjonijiet meta 
ċ-ċirkostanzi jeħtieġu hekk, u tirrifletti l-
objettiv li tieħu fuq spallejha aktar 
responsabbiltà għas-sigurtà Ewropea, bil-
għan li tiddefendi l-interessi u l-valuri 
komuni tagħha, mas-sħab meta possibbli 
u waħedha, jekk neċessarju; jenfasizza li 
s-sigurtà enerġetika hija komponent 
importanti biex tinkiseb awtonomija 
strateġika; jemmen b'konvinzjoni li l-
awtonomija strateġika Ewropea għandha 
tinkludi l-kapaċità li tistazzjona l-forzi 
militari fil-periferija tal-UE;

21. Iqis li l-awtonomija strateġika 
Ewropea hija bbażata fuq il-kapaċità tal-
Istati Membri li jsaħħu l-libertà tagħhom 
li jivvalutaw il-kapaċità operattiva 
indipendenti;
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Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ir-rapport annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jenfasizza li, biex tiżdied l-
awtonomija strateġika tal-UE, l-Istati 
Membri għandhom bżonn iżidu l-infiq 
tagħhom għad-difiża u jimmiraw għall-
objettiv ta' 2 % tal-PDG; iqis li ż-żieda fl-
investimenti fis-sigurtà u fid-difiża hija 
kwistjoni urġenti għall-Istati Membri u 
għall-UE u li s-solidarjetà u l-
kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża 
jmisshom isiru n-norma;

24. Jenfasizza li, biex tiżdied l-
awtonomija strateġika, l-Istati Membri 
għandhom bżonn iżidu l-infiq tagħhom 
għad-difiża u jimmiraw għall-objettiv ta' 
2 % tal-PDG; iqis li ż-żieda fl-investimenti 
fis-sigurtà u fid-difiża hija kwistjoni 
urġenti għall-Istati Membri u li s-
solidarjetà u l-kooperazzjoni fil-qasam tad-
difiża jmisshom isiru n-norma;
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Lars Patrick Berg
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Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 48

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

48. Jenfasizza n-nuqqas kostanti tat-
tagħmir tal-forzi armati tal-Istati li fihom 
il-missjonijiet tal-UE qegħdin jintervjenu, 
li jirrappreżenta xkiel għas-suċċess tal-
missjonijiet ta' taħriġ; josserva d-diffikultà 
li jiġi fornut tagħmir adegwat fi żmien 
raġonevoli, speċjalment minħabba 
proċeduri ta' akkwist pubbliku li jsiru bil-
mod; huwa tal-fehma li fil-futur mhux se 
jkun possibbli li jinkisbu riżultati pożittivi 
f'termini ta' taħriġ u konsulenza favur il-
forzi armati tal-pajjiżi terzi mingħajr il-
kapaċità li dawn l-isforzi jiġu 
akkumpanjati minn programmi ta' 
forniment ta' tagħmir utli u kkoordinat; 
jilqa' pożittivament l-inizjattiva "Tisħiħ 
tal-Kapaċitajiet għas-Sigurtà u l-Iżvilupp" 
(CBSD), li wasslet għar-reviżjoni tal-
Istrument li jikkontribwixxi għall-
istabbiltà u l-paċi ("IcSP+") fl-2017 li 
jiffinanzja l-azzjonijiet ta' taħriġ u l-
forniment ta' tagħmir mhux letali lill-forzi 
armati tal-pajjiżi terzi; josserva li s'issa, 
ġew adottati tliet proġetti fil-Mali, fir-
Repubblika Ċentru-Afrikana u fil-
Burkina Faso; jissottolinja d-domanda 
qawwija tal-popolazzjonijiet lokali għal 
appoġġ fil-qasam tat-taħriġ u tal-
forniment ta' tagħmir;

48. Jenfasizza n-nuqqas kostanti tat-
tagħmir tal-forzi armati tal-Istati li fihom 
il-missjonijiet tal-UE qegħdin jintervjenu, 
li jirrappreżenta xkiel għas-suċċess tal-
missjonijiet ta' taħriġ; josserva d-diffikultà 
li jiġi fornut tagħmir adegwat fi żmien 
raġonevoli, speċjalment minħabba 
proċeduri ta' akkwist pubbliku li jsiru bil-
mod u għaldaqstant iqajjem dubji dwar l-
opportunità li jinbdew tali missjonijiet;
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Lars Patrick Berg
f'isem il-Grupp ID
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Arnaud Danjean
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 65

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

65. Josserva li hekk kif qegħdin ifiġġu 
teknoloġiji avvanzati (ir-robotika, l-
intelliġenza artifiċjali, iċ-ċiberteknoloġija, 
eċċ.), l-industrija tad-difiża u dik spazjali 
qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' 
kompetizzjoni dinjija liema bħala u sfidi 
teknoloġiċi importanti;

65. Josserva li hekk kif qegħdin ifiġġu 
teknoloġiji avvanzati (ir-robotika, l-
intelliġenza artifiċjali, iċ-ċiberteknoloġija, 
eċċ.), l-industrija tad-difiża u dik spazjali 
qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' 
kompetizzjoni dinjija liema bħala u sfidi 
teknoloġiċi importanti; jiddeplora l-fatt li 
l-kumpaniji konkorrenti li ġejjin minn 
barra l-UE huma ffinanzjati direttament u 
indirettament minn programmi ta' riċerka 
u żvilupp tal-UE; jitlob kriterji restrittivi 
biex jirriserva l-aċċess għal dawn il-fondi 
esklużivament għall-kumpaniji fl-UE;
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Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Ir-rapport annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 68

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

68. Jinnota b'sodisfazzjon il-proposta 
tal-Kummissjoni Ewropea tat-
2 ta' Mejju 2018 li tinħoloq linja baġitarja 
ta' EUR 13-il biljun iddedikata għall-
kooperazzjoni għad-difiża tal-qafas 
finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss, li 
ssostni r-riċerka kollaborattiva u l-
iżvilupp tal-kapaċitajiet fis-settur tad-
difiża; jinnota li din il-proposta, li 
tirrifletti impenn mingħajr preċedenti tal-
Kummissjoni, tibqa' suġġetta għall-ftehim 
unanimu tal-Istati Membri u 
sussegwentement għall-approvazzjoni tal-
Parlament Ewropew fil-QFP li jmiss;

68. Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni 
Ewropea tat-2 ta' Mejju 2018 li tinħoloq 
linja baġitarja ta' EUR 13-il biljun 
iddedikata għall-kooperazzjoni għad-difiża 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li 
jmiss, minkejja l-fatt li dawn il-fondi 
għandhom ikunu allokati għal oqsma 
oħrajn, bħall-ġlieda kontra l-migrazzjoni 
tal-massa u inkontrollata;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 102

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

102. Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol 
fundamentali tan-NATO fid-difiża 
kollettiva, kif rikonoxxut b'mod espliċitu 
fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea; jemmen li s-sħubija 
strateġika bejn l-UE u n-NATO hija 
essenzjali biex jiġu indirizzati l-isfidi fil-
qasam tas-sigurtà li l-Ewropa u l-viċinat 
tagħha jkollhom iħabbtu wiċċhom 
magħhom; jemmen li l-kooperazzjoni EU-
NATO għandha tissaħħaħ reċiprokament, 
tieħu kont sħiħ tal-ispeċifiċitajiet u tar-
rwoli ta' kull waħda miż-żewġ 
istituzzjonijiet u tkompli turi rispett sħiħ 
lill-prinċipji ta' inklużività u reċiproċità u 
l-awtonomija deċiżjonali taż-żewġ 
organizzazzjonijiet, partikolarment meta 
jkunu involuti l-interessi komuni jew tal-
UE; jilqa' pożittivament il-kooperazzjoni 
UE-NATO permezz tal-eżerċizzju 
Defender-Europe 20 u jqis li dan l-
eżerċizzju jikkostitwixxi opportunità reali 
biex tiġi sperimentata l-kapaċità tal-
Ewropa li tirreaġixxi għal atti ta' 
aggressjoni, iżda wkoll jiġu eżaminati l-
iżviluppi u t-titjib fil-qsim tal-fruntieri u 
fil-mobbiltà militari;

102. Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol 
fundamentali tan-NATO fid-difiża 
kollettiva;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 114

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

114. Jevidenzja li, filwaqt li jiġu 
rispettati t-tradizzjonijiet tan-newtralità 
militari f'għadd ta' Stati Membri, huwa 
kruċjali li jiġi żgurat l-appoġġ taċ-ċittadini 
tal-UE biex tintrifed l-ambizzjoni politika 
tal-politika ta' difiża tal-UE; jissottolinja l-
fatt li, skont l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni 
pubblika, tliet kwarti taċ-ċittadini tal-UE 
huma favur li jkun hemm aktar 
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-
qasam tas-sigurtà u d-difiża, u b'hekk 
jappoġġjaw politika ta' difiża u sigurtà 
komuni għall-Istati Membri, perċentwal li, 
mill-2004 'l hawn baqa' ogħla minn 70 %;

114. Jevidenzja li, filwaqt li jiġu 
rispettati t-tradizzjonijiet tan-newtralità 
militari f'għadd ta' Stati Membri, huwa 
kruċjali li jiġi żgurat l-appoġġ taċ-ċittadini 
tal-Istati Membri tal-UE biex tintrifed l-
ambizzjoni politika tal-politika ta' difiża 
tal-UE; jissottolinja l-fatt li, skont l-aħħar 
stħarriġ tal-opinjoni pubblika, tliet kwarti 
taċ-ċittadini tal-UE huma favur li jkun 
hemm aktar kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża, u 
b'hekk jappoġġjaw politika ta' difiża u 
sigurtà komuni għall-Istati Membri, 
perċentwal li, mill-2004 'l hawn baqa' 
ogħla minn 70 %;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 118

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

118. Jisħaq fuq il-fatt li l-Konferenza li 
ġejja dwar il-Futur tal-Ewropa għandha 
tinkludi riflessjonijiet fuq il-futur tal-
Unjoni Ewropea tad-Difiża u, b'mod 
partikolari, il-ħtieġa li tiġi stabbilita forza 
ta' intervent Ewropea mogħnija 
b'kapaċitajiet ta' difiża biżżejjed effikaċi 
biex twettaq attivitajiet ta' żamma tal-paċi 
u ta' prevenzjoni tal-kunflitti u biex 
issaħħaħ is-sigurtà internazzjonali skont 
il-Karta tan-NU u l-kompiti previsti fl-
Artikolu 43(1) tat-TUE;

118. Jisħaq fuq il-fatt li l-Konferenza li 
ġejja dwar il-Futur tal-Ewropa għandha 
tinkludi riflessjonijiet fuq il-futur tal-
Unjoni Ewropea tad-Difiża u, b'mod 
partikolari, il-ħtieġa li tiġi stabbilita forza 
ta' intervent Ewropea;
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