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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li għall-2018 il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ma kkalkulat ebda stima tal-
livell tar-rata ta' żball għall-infiq fl-ambitu tal-Intestatura 4; jappoġġja bis-sħiħ ir-
rakkomandazzjonijiet ifformulati mill-QEA; jenfasizza, b'mod partikolari, li l-QEA 
teħtieġ jkollha aċċess għad-dokumenti rilevanti kollha biex tkun tista' twettaq il-ħidma 
tagħha, inkluż meta l-fondi jiġu żburżati permezz ta' organizzazzjonijiet internazzjonali; 
jappoġġja r-rakkomandazzjoni tal-QEA biex jissaħħaħ l-obbligu fuq l-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jippreżentaw id-dokumenti meħtieġa;

2. Jindika r-Rapport Speċjali Nru 35/2018 tal-QEA ("It-trasparenza fl-implimentazzjoni 
tal-fondi tal-UE mill-NGOs: bżonn ta' aktar sforzi"), li juri li t-trasparenza fir-rigward l-
implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni minn organizzazzjonijiet mhux governattivi 
(NGOs) spiss hija insuffiċjenti, b'mod partikolari meta l-fondi jiġu sottokuntrattati minn 
korpi tan-NU; jistieden lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb is-sistemi tagħha għall-
intraċċar u l-użu tal-fondi implimentati mill-NGOs u tiżgura u tivverifika l-
applikazzjoni korretta tar-regoli u tal-proċeduri, b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet 
tal-QEA;

3. Jilqa' l-varar tal-ewwel miżuri ta' bini tal-kapaċità taħt l-Istrument emendat li 
jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP) fl-2018; jenfasizza li dawn l-azzjonijiet 
għandhom iseħħu f'kuntest ta' proċess ta' riforma globali tas-settur tas-sigurtà; iħeġġeġ 
segwitu aktar qawwi tal-azzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni fuq il-perjodu qasir permezz ta' 
azzjonijiet aktar fit-tul iffinanzjati mill-IcSP jew minn strumenti oħrajn;

4. Jilqa' r-rieżami analitiku tal-QEA dwar id-Difiża Ewropea u jappoġġja r-
rakkomandazzjonijiet imressqa; jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-gwardjana tat-
trattati, tiżgura l-koerenza tal-isforzi kollha ta' difiża tal-Unjoni mwettqa għall-
implimentazzjoni tal-attività tal-Unjoni taħt il-PSDK (PESCO, EDIDP, EDF, CARD 
eċċ.) u tiggarantixxi s-sinerġiji man-NATO; iqis li bażi teknoloġika u industrijali ta' 
difiża Ewropea, li ssaħħaħ il-kapaċitajiet militari tal-Istati Membri u d-definizzjoni ta' 
Unjoni Ewropea tad-Difiża jridu jkunu l-għanijiet ewlenin tal-Unjoni taħt il-QFP li 
jmiss;


