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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta intiża li tallinja r-
regolament finanzjarju mad-dispożizzjonijiet tad-direttivi l-ġodda dwar l-akkwist pubbliku u 
dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. Din il-proposta tinkludi modifika tal-Artikolu 190 
dwar l-"Akkwisti fl-azzjonijiet esterni", li hija pertinenti għall-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin.

Infatti, l-obbligu li jiġu applikati regoli ġenerali tal-UE fil-qasam tal-akkwist għall-miżuri ta' 
ġestjoni tal-kriżi fl-ambitu tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, u partikolarment il-
missjonijiet ċivili fil-qafas tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK), jikkaġuna 
dewmien notevoli fl-akkwist ta' tagħmir u servizzi essenzjali b'effett negattiv konsiderevoli 
fuq il-funzjonament tal-missjonijiet.

Bħala regola, il-missjonijiet PSDK jkollhom joperaw f'kuntest ta' kriżi u fi żmien limitat. Jiġu 
varati b'deċiżjoni tal-Kunsill, fuq bażi unanima, li tirrikonoxxi li tinħtieġ risposta urġenti għal 
kriżi. Madankollu, l-applikazzjoni tar-regoli finanzjarji eżistenti, maħsuba għal suq intern 
Ewropew funzjonanti pjuttost milli għas-sitwazzjonijiet ta' kriżi f'pajjiżi bħall-Mali jew is-
Sudan t'Isfel, spiss tfisser li l-materjali essenzjali jiġu kkonsenjati aktar minn sitt xhur wara li 
tiġi varata s-sejħa għall-offerti.

Fin-nofs hemm il-kredibilità tal-UE fix-xena internazzjonali, f'mumenti meta l-Unjoni tassumi 
impenji importanti għall-paċi u għas-sigurtà, bħal fil-Ġeorġja fl-2008. Spiss fin-nofs ikun 
hemm ukoll is-sigurtà tal-persunal tagħha, li jkun jonqoslu tagħmir essenzjali, ngħidu aħna 
vetturi blindati. Din l-ineffiċjenza perikoluża ġiet denunzjata mill-Qorti tal-Awdituri fir-
rapport speċjali tagħha tal-2012 dwar l-appoġġ tal-UE mogħti lill-Kosovo, li kkonkluda li r-
regoli fil-qasam tal-akkwist stabbiliti fir-regolament finanzjarju "mhumiex imfassla għal 
missjonijiet tal-PSDK...fejn reazzjonijiet ta' malajr u flessibbli huma xi kultant meħtieġa."

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin għaldaqstant jidhirlu li għandhom jiġu introdotti regoli 
speċifiċi għall-missjonijiet PSDK, li, skont id-definizzjoni tagħhom, joperaw f'kuntesti ta' 
kriżi jew ta' wara l-kriżi. Dan huwa konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' 
Diċembru 2013, li stiednu "lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli u lill-Istati Membri 
biex jiżguraw li l-proċeduri u r-regoli għall-missjonijiet ċivili jkunu jippermettu lill-Unjoni 
biex tkun aktar flessibbli u tħaffef il-mobilizzazzjoni tal-missjonijiet ċivili tal-UE".

Il-Kumitat isostni kull sforz intiż li jżid l-effiċjenza fl-ambitu tar-regoli attwali u huwa tal-
fehma li hija biss ġabra speċifika ta' regoli bi proċeduri flessibbli, li toħroġ mil-loġika attwali 
ta' każ b'każ, li tista' tiggarantixxi mobilizzazzjoni malajr konformi mal-esiġenzi loġistiċi u 
mar-rekwiżiti ta' sigurtà. Tali regoli jkunu jiggarantixxu protezzjoni adegwata tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni fil-kuntest tal-ksib tal-objettivi ewlenin tal-UE fil-qasam tas-sigurtà, u, 
bħala riżultat ta' dan, jirrispondu aħjar għall-obbligu ta' ġestjoni finanzjarja tajba, effikaċi u 
effiċjenti.   

Barra minn hekk, emendi oħrajn tar-regolament finanzjarju huma xierqa biex tiżdied l-
effiċjenza tal-missjonijiet PSDK, li l-Parlament madankollu ma jistax jittratta fi ħdan il-
kuntest ta' din il-proposta. B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li temenda 
l-Artikolu 56 bil-għan li tippermetti d-delega tas-setgħat ta' implimentazzjoni tal-baġit lill-
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kmandant tal-operazzjoni ċivili bl-istess mod kif għamlet fil-każ tal-kapijiet tad-
delegazzjonijiet tal-UE. Modifika bħal din iżżid il-veloċità u l-flessibilità tal-istabbiliment u 
tal-funzjonament tal-missjonijiet PSDK u tippermettilhom jaqdu l-mandat tagħhom b'mod li 
jkun aktar effiċjenti u adattat aħjar għall-kuntesti ta' kriżi li joperaw fihom.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Article 1 – paragraph 13
Regolament (KE, Euratom) Nru 966/2012
Artikolu 190 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 210 rigward 
ir-regoli dettaljati dwar l-akkwist pubbliku 
ta' azzjoni esterna. 

1. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 210 rigward 
ir-regoli dettaljati dwar l-akkwist pubbliku 
ta' azzjoni esterna. Dawn ir-regoli jinkludu 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-akkwist 
marbut mal-missjonijiet fl-ambitu tal-
Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 
(PSDK) bil-għan li jiġi garantit l-
iżvolġiment rapidu u flessibbli tal-
operazzjonijiet, u jiġu stabbiliti, 
partikolarment, proċeduri rapidi adatti li 
għandhom ikunu applikati għall-
missjonijiet PSDK.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-missjonijiet PSDK, skont id-definizzjoni tagħhom, joperaw f'kuntesti ta' kriżi jew ta' wara l-
kriżi u fi żmien limitat. Ir-regoli ġenerali tal-UE fil-qasam tal-akkwist mhumiex adatti għal 
sitwazzjonijiet bħal dawn u l-applikazzjoni tagħhom tikkaġuna dewmien notevoli kif ukoll 
ineffiċjenzi. L-applikazzjoni każ b'każ tad-dispożizzjonijiet eżistenti dwar il-flessibilità ma 
ssolvix il-problema b'mod suffiċjenti. Għaldaqstant għandhom ikunu adottati regoli speċifiċi, 
permezz ta' att delegat, b'kont meħud tal-ispeċifiċitajiet tal-ġestjoni ċivili tal-kriżijiet.


