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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jappoġġja, b'konformità mal-ftehim li nlaħaq fil-kwadrilogu ta' Madrid dwar l-
istabbiliment u l-funzjonament tas-SEAE, u konformi mar-Regolament Finanzjarju kif 
modifikat fir-rigward tas-SEAE, il-ħoliqien fil-baġit tal-2011 ta' punti tal-baġit dedikati 
għat-tliet missjonijiet maġġuri taħt is-PESK/PSDK; jemmen li l-identifikazzjoni aħjar tal-
missjonijiet iżżid kemm it-trasparenza kif ukoll ir-responsabilizzazzjoni tas-PESK/PSDK 
u sservi l-interessi tal-UE;

2. Iqis madankollu li din in-nomeklatura ġdida hija l-prirekwiżit minimu u hija biss l-ewwel 
pass għal baġit tal-PESK dettaljat b'mod sħiħ li tkun tista' tippermetti sinteżi kompleta u 
segwitu tal-missjonijiet fl-ambitu ta' din il-politika; huwa tal-fehma li nomeklatura ġdida 
bħal din la m'hi se thedded il-flessibilità indispensabbli tal-baġit tal-PESK u lanqas il-
kontinwità tal-azzjoni tal-missjonijiet diġà mibdija;

3. Jenfasizza li l-identifikazzjoni tal-missjonijiet maġġuri tal-PESK / PSDK m'għandhiex 
tkun detrimentali għall-informazzjoni u t-trasparenza rigward missjonijiet ta' dimensjoni 
iżgħar u ta' anqas viżibilità politika;

4. Iqis li l-ħolqien ta' Sezzjoni X ġdida tal-baġit tal-UE għas-Servizz ta' Azzjoni Esterna 
Ewropea u l-inklużjoni tagħha taħt l-Intestatura 5 tal-baġit ġenerali tal-UE m'għandhiex 
twassal għat-telf tal-ispeċifiċita tar-rappreżentanti speċjali tal-UE li għandhom rwol 
ċentrali fil-koordinazzjoni u r-rappreżentazzjoni tal-politika tal-UE għal pajjiżi terzi;

5. Jemmen li l-isfera ta' influwenza tal-PESK tmur lilhinn minn sempliċement il-Kapitlu 19 
03 tal-baġit tal-UE, u li xi elementi tal-PESK huma mifruxin f'istrumenti oħrajn: ir-
Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea jew l-Istrument għall-Istabilità, pereżempju, 
għandhom rwol li jservi u jsaħħaħ l-objettivi u l-missjonijiet tal-Politika Estera u s-Sigurtà 
Komuni tal-UE;

6. Ifakkar fl-ispirtu tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE) li għandu l-iskop li 
jagħmel il-kodeċiżjoni bħala l-proċedura ġenerali u li, b'analoġija, twassal għat-tneħħija ta' 
klawsoli speċifiċi jew proċeduri li qabel kienu japplikaw għal xi strumenti jew politiki taħt 
it-Trattat preċedenti u l-Ftehim Interistrituzzjonali; jikkonferma b'dan u hawnhekk li d-
dispożizzjonijiet li jirrestrinġu l-flessibilità tal-finanzjament tal-PESK issa huma bla bażi;

7. Jenfasizza, b'konformita ma' dak t'hawn fuq u sabiex tisseddaq l-effiċjenza u r-
responsabilizzazzjoni tal-PESK, li kultura ġdida ta' djalogu, fiduċja reċiproka u skambju 
ta' informazzjoni għandhom saflaħħar jinfirxu fir-relazzjonijiet interistituzzjonali, kemm 
fil-fażi ta' definizzjoni kif ukoll fit-tmexxija u fażijiet ta' evalwazzjoni a posteriori;

8. Jenfasizza għal darb'oħra li s-PSDK huwa definit fit-TFUE bħala parti integrali tal-PESK 
li jwassal għal difiża komuni u li l-Parlament, fil-kapaċità tiegħu ta' fergħa tal-awtorità 
baġitarja, huwa intitolat li jirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-valutazzjoni kif 
suppost tan-nefqa għall-PESK; iqis għalhekk li l-mekkaniżmu ta' Ateni għall-finanzjament 
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tan-nefqiet komuni għall-operazzjonijiet tal-UE li jkollhom implikazzjonijiet militari jew 
ta' difiża huma parti integrali mill-PESK u li analiżi dettaljata tal-komponenti għandha 
tkun parti mill-informazzjoni mogħtija lill-Parlament, kemm f'termini amministrattivi 
(fejn il-Parlament għandu l-awtorità baġitarja) kif ukoll f'termini operazzjonali;

9. Jenfasizza li fil-kuntest ta' riflessjonijiet futuri dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
2014-2020, jeħtieġ li ssir analiżi bir-reqqa tar-rekwiżiti finanzjarji tal-PESK għal perjodu 
twil ta' żmien.

10. Ifisser it-tħassib tiegħu għall-kostijiet għoljin ġejjin mill-miżuri adottati għall-
garanzija tas-sigurtà tal-EUJUST LEX-Iraq u EUPOL Afghanistan, mogħtijin biex 

jinħadmu lill-PMSC, u għalhekk jistieden lir-RGħ/VP tieħu l-passi xierqa biex ittejjeb 
ir-relazzjoni bejn il-kost u l-effiċjenza tar-riżorsi tal-UE.
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