
AM\1196099MT.docx

MT Magħquda fid-diversità MT

07/01/2020
Emenda

imressqa minn Urmas Paet

f'isem RENEW EUROPE

dwar ir-Rapport (A9-0052/2019)

dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' 
Difiża Komuni
 
Rapporteur: DANJEAN 

Paragrafu 75

Emenda 1
Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2018
2019/2135(INI)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 75

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

75. Jistieden lill-Kunsill jadotta l-
pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Artikolu 5 
tar-regolament futur dwar il-FED; 
jissottolinja l-bżonn li jiġi finalizzat mill-
aktar fis il-FED; jirrimarka li dan l-
istrument għadu ma ġiex approvat b'mod 
definittiv, billi f'April 2019 ġie ffinalizzat 
biss il-Ftehim Parzjali u Politiku; jisħaq 
fuq l-importanza li tinżamm il-pożizzjoni 
tal-Parlament Ewropew dwar l-ammont tal-
FED, il-ftuħ għall-pajjiżi terzi u l-
istabbiliment ta' politika dwar il-proprjetà 
intellettwali adegwata b'rabta mas-sigurtà u 
d-difiża sabiex jiġu protetti r-riżultati tar-
riċerka; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi suġġetta 
għall-ftuħ reċiproku tas-suq tal-
armamenti; jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-
rigward, għan-natura sensittiva u strateġika 
ħafna tar-riċerka dwar id-difiża, kemm 
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għall-kompetittività industrijali kif ukoll 
għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni; 
jitlob li jitqiesu b'mod xieraq l-ewwel 
tagħlimiet li ttieħdu mill-implimentazzjoni 
tal-EDIDP, b'mod partikolari dwar l-
applikazzjoni tad-derogi għall-entitajiet 
eliġibbli, tal-proġett pilota u tal-azzjoni 
preparatorja tal-Unjoni fir-rigward tar-
riċerka dwar id-difiża; jitlob li l-Istati 
Membri jkunu involuti bis-sħiħ fil-proċess 
deċiżjonali inkwantu huma l-klijenti finali 
tal-industriji tad-difiża, bil-għan li jiġi 
żgurat li l-programmi jilħqu l-bżonnijiet 
strateġiċi tal-PSDK u tal-Istati Membri; 
iqis li s-suċċess tal-FED se jiddependi mill-
kapaċità tiegħu li jintegra l-bżonnijiet 
speċifiċi tad-difiża tal-Istati parteċipanti, 
jippromwovi l-materjal ta' difiża li jista' 
jintuża u jiggarantixxi d-disponibbiltà ta' 
biżżejjed riżorsi baġitarji filwaqt li jiżgura 
li l-għarfien espert industrijali ma jiġix 
idduplikat, li l-investimenti fil-qasam tad-
difiża nazzjonali jkunu kkomplementati u li 
l-kooperazzjoni ma ssirx eċċessivament 
ikkumplikata u tissejjes fuq l-
istandardizzazzjoni u l-interoperabbiltà tal-
armamenti u tat-tagħmir militari komuni 
tal-UE' iqis li l-iżvilupp tal-industrija 
Ewropea tad-difiża, billi jiġi rregolat l-
aċċess tal-entitajiet ikkontrollati minn 
partijiet terzi mhux tal-UE għall-proġetti 
ffinanzjati mill-Fond, huwa konformi bis-
sħiħ mal-ambizzjoni Ewropea tal-
awtonomija strateġika u ma jmurx kontra l-
interessi ta' sigurtà u difiża tal-UE u tal-
Istati Membri tagħha;
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riċerka dwar id-difiża, kemm għall-
kompetittività industrijali kif ukoll għall-
awtonomija strateġika tal-Unjoni; jitlob li 
jitqiesu b'mod xieraq l-ewwel tagħlimiet li 
ttieħdu mill-implimentazzjoni tal-EDIDP, 
b'mod partikolari dwar l-applikazzjoni tad-
derogi għall-entitajiet eliġibbli, tal-proġett 
pilota u tal-azzjoni preparatorja tal-Unjoni 
fir-rigward tar-riċerka dwar id-difiża; jitlob 
li l-Istati Membri jkunu involuti bis-sħiħ 
fil-proċess deċiżjonali inkwantu huma l-
klijenti finali tal-industriji tad-difiża, bil-
għan li jiġi żgurat li l-programmi jilħqu l-
bżonnijiet strateġiċi tal-PSDK u tal-Istati 
Membri; iqis li s-suċċess tal-FED se 
jiddependi mill-kapaċità tiegħu li jintegra l-
bżonnijiet speċifiċi tad-difiża tal-Istati 
parteċipanti, jippromwovi l-materjal ta' 
difiża li jista' jintuża u jiggarantixxi d-
disponibbiltà ta' biżżejjed riżorsi baġitarji 
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industrijali ma jiġix idduplikat, li l-
investimenti fil-qasam tad-difiża nazzjonali 
jkunu kkomplementati u li l-kooperazzjoni 
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