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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, u lill-Kumitat għall-

Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-Kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-suġġerimenti li 

ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom: 

1. Jinnota li l-iżviluppi politiċi reċenti kif ukoll il-bosta tipi ta' theddid li jaffettwaw lill-Istati 

Membri kemm fi ħdan l-UE kif ukoll fin-NATO, jkomplu jisħqu dwar l-urġenza assoluta 

li tiġi stabbilita Unjoni Ewropea ta' Sigurtà u ta' Difiża reali u wkoll il-bżonn li tissaħħaħ 

l-awtonomija strateġika tal-Unjoni Ewropea; 

2. Iqis li l-ġbir flimkien tar-riżorsi finanzjarji hu fattur ewlieni li jħeġġeġ lill-UE u lill-Istati 

Membri tagħha jaġixxu b'mod proporzjonali għall-isfidi attwali fil-qasam tas-sigurtà u 

tad-difiża; jirrimarka li n-nuqqas tal-UE milli tagħmel użu sħiħ tal-possibilitajiet offruti 

mit-Trattat ta' Lisbona jfisser li l-azzjoni tagħha hi mxekkla minn mekkaniżmi ta' qsim tal-

ispejjeż kumplessi u mhux attraenti; jemmen bil-qawwa, li fid-dawl tal-ambjent ta' sigurtà 

attwali tal-UE, hu ta' importanza ewlenija li l-istrumenti stipulati fit-Trattat ta' Lisbona, 

jiġu finalment implimentati, partikolarment fir-rigward tal-kooperazzjoni u l-

koordinazzjoni fost l-Istati Membri, inkluż dawk dwar l-aspetti finanzjarji u baġitarji; 

3. Ifakkar li hu stmat li "l-Kost tan-Non-Ewropa" f'termini ta' sigurtà u ta' difiża u t-titjib fl-

effiċjenza potenzjali, huma bejn EUR 26 biljun u EUR 130 biljun fis-sena, anke jekk 

kwalunkwe sforz biex jiġi stabbilit prezz definittiv hu ġeneralment diffiċli ferm; jenfasizza 

l-importanza li jkun hemm infiq aħjar dwar id-difiża permezz ta' aktar kooperazzjoni, 

ippjanar u proċeduri ta' akkwist komuni, u dan biex jiġu evitati d-duplikazzjoni, il-

frammentazzjoni u n-nuqqas ta' operabilità; iqis li l-industrija tal-armi Ewropea tista' 

tlaħħaq mal-firxa sħiħa ta' bżonnijiet ta' difiża mingħajr dipendenza fuq importazzjonijiet 

barra mill-Ewropa; 

4. Jemmen bil-qawwa li l-użu tal-fondi tal-Unjoni permezz tal-baġit tal-UE jirrifletti 

espressjoni ta' koeżjoni u solidarjetà qawwija u jippermetti kontroll aħjar u trasparenza 

akbar tal-finanzjament; jinsab konvint hemm bżonn ta' żieda fil-baġit tal-UE, li tista' 

tinkiseb permezz ta' riżorsi proprji addizzjonali jew b'sors proprju addizzjonali ta' livell 

ogħla ta' Introjtu Nazzjonali Gross (ING); 

5. Iħeġġeġ li jittieħdu l-passi konkreti li ġejjin fuq it-terminu qasir ta' żmien: 

– Ir-reviżjoni sostanzjali u l-estensjoni tal-mekkaniżmu Athena li jiżgura finanzjament 

aktar kollettiv tal-missjonijiet tal-UE; 

– Il-ħolqien ta' kooperazzjoni strutturata permanenti (PESCO) u tal-fond ta' tnedija 

stipulat fl-Artikolu 41(3) TUE, jgħin it-tnedija aktar rapida ta' operazzjonijiet ta' 

politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK);militari 

– L-eżami ta' possibilitajiet għal finanzjament ottimali tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea 

għad-Difiża (EDA); 

– L-implimentazzjoni kompluta tal-azzjoni preparatorja dwar ir-riċerka fil-qasam tal-

PSDK, billi din titqies bħala inizjattiva politika ġdida b'impatt sinifikanti fuq il-baġit 
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tal-UE, li min-natura tagħha biss għandu jkompli jkun mogħni b'riżorsi friski; iħeġġeġ 

bil-qawwa l-ħolqien ta' forum ta' konsultazzjoni speċifika tal-partijiet interessati kollha 

sabiex tiġi allinjata l-provvista u t-talba għat-tħejjija tal-programm ta' riċerka tad-

difiża taħt il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP); 

6. Jemmen li, fuq it-terminu twil ta' żmien, l-UE għandha tesplora l-possibilitajiet ta' u 

tiffoka fuq baġit komuni, inkluż l-istruttura ta' kmand, operazzjonijiet u tagħmir konġunt, 

kif ukoll programm xieraq tal-UE dwar ir-Riċerka fil-qasam tal-PSDK, b'kunsiderazzjoni 

tal-ispeċifiċitajiet tas-settur tad-difiża; jistenna b'interess il-preżentazzjoni tal-proposta tal-

Kummissjoni għal Fond Ewropew għad-Difiża; 

7. Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u lill-Istati 

Membri jipparteċipaw b'mod attiv fil-proċess ta' implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni 

Ewropew għad-Difiża; jistieden lill-Kummissjoni, biex fl-ewwel kwart tal-2017, tiċċara l-

istruttura ġuridika u s-sorsjar tal-baġit tal-Fond Ewropew għad-Difiża. 
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