
PR\1049165MT.doc PE549.126v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2014 - 2019

Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Kumitat għall-Baġits

2014/2258(INI)

5.2.2015

ABBOZZ TA' RAPPORT

dwar il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
(2014/2258(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Kumitat għall-Baġits

Rapporteur: Eduard Kukan, Indrek Tarand

(Laqgħat tal-Kumitati assoċjati - Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)



PE549.126v01-00 2/8 PR\1049165MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3



PR\1049165MT.doc 3/8 PE549.126v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
(2014/2258(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b'mod partikolari l-
Artikoli 21, 24, 41, 42, 43, 44 u 46 tiegħu,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-
2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20201,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/20023, u l-modifiki sussegwenti tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 18/2012 bit-
titolu "L-Assistenza tal-Unjoni Ewropea lill-Kosovo relatata mal-istat tad-dritt",

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-18 ta’ Diċembru 2013,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Politika ta’ Sigurtà u ta' Difiża 
Komuni tal-25 ta’ Novembru 2013 u tat-18 ta’ Novembru 2014,

– wara li kkunsidra r-rapport dwar il-progress tas-7 ta’ Lulju 2014 mill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli (VP/RGħ) u l-Kap tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża 
dwar l-implimentazzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2013,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-VP/RGħ u l-Kummissjoni dwar “l-
approċċ komprensiv tal-UE rigward il-konflitti u l-kriżijiet esterni”, u l-konklużjonijiet 
relatati tal-Kunsill tat-12 ta’ Mejju 2014,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ April 2014 dwar l-approċċ komprensiv 
tal-UE u l-implikazzjonijiet tiegħu għall-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE4,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza adottati mill-Kunsill Ewropew 

                                               
1 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884
2  ĠU C373, 20.12.2013, p. 1.
3  ĠU L298, 26.10.2012, p. 1.
4  Testi adottati, P7_TA(2014)0286.



PE549.126v01-00 4/8 PR\1049165MT.doc

MT

f'Ħelsinki fil-11 ta' Diċembru 1999 (Objettiv Primarju 2003) u l-Objettiv Primarju 2010, 
approvat mill-Kunsill fis-17 ta' Mejju 2004,

– wara li kkunsidra l-Objettiv Primarju Ċivili 2010 approvat mill-Konferenza Ministerjali 
dwar it-Titjib tal-Kapaċitajiet Ċivili, li ħa nota tagħha l-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali 
u r-Relazzjonijiet Esterni tad-19 ta’ Novembru 2007,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat 
għall-Kontroll tal-Baġit skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u tal-Kumitat għall-
Baġits (A8-0000/2015),

A. billi ambjent ta’ sigurtà dejjem iktar volatili jappella għat-tisħiħ tal-PSDK sabiex issir 
strument ta’ politika iktar effettiv;

B. billi tnaqqis baġitarju fin-nefqa fuq id-difiża u duplikazzjonijiet eżistenti jeħtieġu 
reviżjoni tal-finanzjament tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK bl-użu ta’ 
allokazzjonijiet baġitarji aħjar u aktar kosteffiċjenti;

C. billi l-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2013 iddeċieda li jeżamina l-aspetti finanzjarji 
tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-UE, inkluż ir-reviżjoni tal-mekkaniżmu Athena, 
sabiex jiġi żgurat li l-proċeduri u r-regoli jkunu jippermettu lill-Unjoni tkun aktar 
flessibbli u effiċjenti fil-mobilizzazzjoni tal-missjonijiet ċivili tal-UE, kif ukoll l-
operazzjonijiet militari tagħha;

1. Jinnota li l-UE u l-Istati Membri tagħha huma bil-bosta l-ikbar finanzjaturi ta’ 
operazzjonijiet ta’ paċi, filwaqt li operazzjonijiet u missjonijiet tal-PSDK 
jirrappreżentaw biss parti żgħira mill-finanzjament totali; jiddispjaċih dwar in-natura 
modesta ħafna tal-interventi tal-PSDK, speċjalment dawk militari, li jikkonsistu 
prinċipalment minn missjonijiet ta’ taħriġ militari taħt profil baxx minflok 
kontribuzzjonijiet sostanzjali għaż-żamma tal-paċi u l-infurzar tal-paċi Ewropea; 

2. Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri biex jisiltu l-potenzjal sħiħ tat-Trattat ta’ 
Lisbona fir-rigward ta’ użu aktar rapidu u flessibbli tal-missjonijiet u operazzjonijiet tal-
PSDK;

3. Jinnota bi tħassib li minkejja żieda magħquda fil-baġit annwali għad-difiża ta’ xi 
EUR 190 biljun, l-Istati Membri għadhom ma jistgħux jissodisfaw l-Objettivi Primarji 
ta’ Ħelsinki tal-1999; ifakkar fl-objettivi primarji ċivili ambizzjużi stabbiliti mill-UE; 
jitlob biex l-UE tissaħħaħ bħala attur fid-difiża, u jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ 
duttrina militari ċara li toperazzjonalizza l-kompiti elenkati fl-Artikolu 43 TUE (il-
'kompiti ta’ Petersberg’ estiżi); iħeġġeġ bil-qawwa li jkun hemm koordinazzjoni u 
kooperazzjoni iżjed mill-qrib fil-qasam tad-difiża bejn l-Istati Membri u fil-livell tal-
UE, b’mod partikolari l-akkomunament u l-kondiviżjoni ta’ riżorsi, kapaċitajiet u assi;

4. Jinnota li l-livell ta’ finanzjament għal missjonijiet ċivili tal-PSDK taħt il-kapitolu tal-
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PESK tal-baġit tal-UE naqas f’dawn l-aħħar snin u huwa mistenni li jibqa’ stabbli bħala 
parti mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020; jiddispjaċih li missjonijiet ċivili 
ġew affettwati minn nuqqas ġeneralizzat ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament, li 
jobbligaw lill-Kummissjoni li tipposponi l-ħlas ta’ EUR 22 miljun għall-2015 bħala 
miżura ta’ mitigazzjoni; jilqa’ madankollu l-fatt li madwar EUR 16 miljun ġew 
identifikati bħala ffrankar possibbili, li jippermettu li aktar missjonijiet jiġu ffinanzjati 
jekk tinqala’ l-ħtieġa fil-futur qrib;

Inizjattivi li jżidu l-kosteffikaċja

5. Jilqa’ l-miżuri konkreti u soluzzjonijiet prammatiċi introdotti reċentement mill-
Kummissjoni fi ħdan il-qafas eżistenti ta’ regoli finanzjarji sabiex jitqassru l-proċeduri 
finanzjarji; jiddeplora, madankollu, id-dewmien sinifikanti fl-akkwist ta’ tagħmir u 
servizzi essenzjali għall-missjonijiet taħt il-PSDK, parzjalment minħabba l-proċess ta’ 
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet mill-Kunsill li spiss mar bil-mod, iżda wkoll ċertu nuqqas ta’ 
flessiibilità tar-regoli finanzjarji, u l-konsegwenza negattiva riżultanti għall-
funzjonament tal-missjonijiet; ifakkar li l-Qorti tal-Awdituri kienet diġà kkritikat dan ir-
Rapport Speċjali tagħha tal-2012 dwar l-assistenza tal-UE lill-Kosovo relatata mal-istat 
tad-dritt;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttaffi dawn in-nuqqasijiet, u tipproponi l-adattamenti 
meħtieġa lir-regoli finanzjarji għall-missjonijiet ċivili tal-PSDK, sabiex tiffaċilita t-
tmexxija ta’ missjonijiet rapidi u flessibbli, filwaqt li tiggarantixxi ġestjoni finanzjarja 
tajba tar-riżorsi tal-UE u protezzjoni adegwata tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni; huwa 
tal-fehma li l-implimentazzjoni tal-baġit tingħata lill-Kmandant tal-Operazzjonijiet 
Ċivili, bl-istess mod li kien sar għal Kapijiet ta’ Delegazzjonijiet tal-UE;

7. Iħeġġeġ bil-qawwa l-istabbiliment ta’ Ċentru għal Servizzi Kondiviżi (SSC), flimkien 
ma’ sistema ta’ ġestjoni ta’ riżorsi integrati (IRMS), bħala mod li bih tiżdied il-ħeffa tal-
iskjerament, u l-kosteffiċjenza, ta’ missjonijiet ċivili; jiddeplora l-fatt li din l-inizjattiva 
kienet f’sitwazzjoni ta’ staġnar s’issa; jinnota li attwalment qed tiġi kkunsidrata 
missjoni ta’ appoġġ, iżda jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jieħdu passi ulterjuri 
lejn it-twaqqif ta’ SSC ġenwina;

8. Jemmen li r-restrizzjonijiet kroniċi tas-SEAE/Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-Tmexxija 
tal-baġit amministrattiv għandhom jiġu mtaffija, billi l-baġit annwali allokat għadu 
żgħir wisq biex jaqdi kull kompitu ta' ppjanar, twettiq u appoġġ, notevolment meta jiġu 
varati missjonijiet oħra kważi fl-istess ħin;

9. Huwa tal-fehma li l-Maħżen tal-PSDK permanenti, li bħalissa qed iservi biss għal 
missjonijiet ċivili ġodda tal-PSDK, għandu jittejjeb mill-iktar fis billi jitwessa’ l-kamp 
ta’ applikazzjoni tiegħu biex jinkludi missjonijiet eżistenti u billi tittejjeb id-
disponiibilità ta’ tagħmir maħżun, u li għandu jkun immaniġġjat mill-SSC futur;

10. Jenfasizza l-ħtieġa għal persunal adegwat tal-missjonijiet f’konformità mad-diversi 
impenji magħmula mill-Istati Membri f’dan ir-rigward (pereżempju l-Objettiv Primarju 
Ċivili 2010, il-Pjan ta' Żvilupp tal-Kapaċità Ċivili); jiddeplora, madankollu, id-
diffikultajiet biex jirreklutaw — u jżommu — numru suffiċjenti ta’ persunal kwalifikat 
għal missjonijiet tal-PSDK; iħeġġeġ l-użu mifrux ta’ skjerament rapidu ta’ Timijiet ta’ 
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Rispons Ċivili (CRTs), li jżidu l-kapaċità ta’ reazzjoni rapida tal-UE, jiffaċilitaw il-
ħolqien rapidu ta’ missjonijiet u jikkontribwixxu għall-effettività ta’ rispons tagħha ta’ 
ġestjoni tal-kriżijiet;

Koerenza u komplementarjetà

11. Iqis li l-PSDK għandha titqies bħala parti mill-qafas usa' tal-PESK u tal-azzjoni esterna 
tal-UE kollha kemm hi; jemmen bil-qawwa li l-koerenza u l-komplementarjetà 
għandhom jiġu żgurati bejn id-diversi strumenti biex jinkisbu ekonomiji ta’ skala u jiġi 
mmassimizzat l-impatt tal-infiq tal-UE; jinsab konvint li l-UE għandha aktar għodod u 
potenzjal ta’ effett ta’ lieva minn kwalunkwe istituzzjoni sopranazzjonali oħra, 
minħabba li l-politika tagħha ta’ sigurtà u difiża tista’ tissaħħaħ b’approċċ komprensiv 
b’tipi oħra ta’ strumenti u mekkaniżmi finanzjarji tal-UE; jemmen, għalhekk, li r-riżorsi 
tal-PESK għandhom jintużaw b’mod aktar intelliġenti billi l-PSDK tintrabat mad-
diversi programmi ġestiti mill-Kummissjoni;

12. Jitlob għal sinerġiji militari-ċivili aqwa fejn xieraq, speċjalment fl-oqsma tal-loġistika, 
it-trasport u s-sigurtà ta’ missjonijiet, filwaqt li jiġu rispettati l-ktajjen ta’ tmexxija 
differenti u n-natura differenti ta’ missjonijiet ċivili u militari;

13. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-reviżjoni ta’ Proċeduri tal-Ġestjoni ta’ Kriżijiet (CMP) maqbula 
fl-2013, peress li wasslu għal titjib fl-ippjanar u t-tnedija ta’ missjonijiet tal-PSDK; 
jenfasizza, madankollu, li jeħtieġ li jsir aktar biex jingħelbu s-“silos” persistenti li 
jisseparaw partijiet differenti tal-makkinarju tal-politika barranija tal-UE;

14. Jilqa’ l-inizjattiva ‘Ħarreġ & tgħammar” li tiżgura t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tas-sħab, 
bħala parti mit-transizzjoni jew strateġija ta’ ħruġ, billi tiffaċilita l-finanzjament ta’ 
tagħmir għall-forzi tas-sigurtà ta’ pajjiżi terzi; jappoġġja użu sistematiku ta’ ċelloli tal-
proġett, li fih jistgħu jikkontribwixxu l-Istati Membri jew pajjiżi terzi; jilqa’ l-fatt li l-
Kummissjoni qed tikkunsidra appoġġ finanzjarju aktar permanenti għal din l-inizjattiva;

Finanzjament tal-operazzjonijiet militari

15. Jirrikonoxxi li l-operazzjonijiet militari huma ffinanzjati mill-Istati Membri barra mill-
baġit tal-UE u li l-ispejjeż komuni tagħhom huma koperti permezz tal-mekkaniżmu 
ATHENA; jenfasizza li ATHENA huwa kruċjali għall-użu malajr ta’ dawk l-
operazzjonijiet u huwa strument ta’ solidarjetà bejn l-Istati Membri, kif ukoll inċentiv 
ewlieni, partikolarment għal dawk li m’għandhomx riżorsi finanzjarji, biex 
jikkontribwixxu għal operazzjonijiet tal-PSDK; jiddispjaċih, madankollu, li l-
proporzjon tal-ispejjeż komuni għadu baxx ħafna (madwar 10-15 % tal-ispejjeż kollha) 
u li l-prinċipju “costs lie where they fall" jiskoraġġixxi ulterjorment lill-Istati Membri 
milli jieħdu parti attiva; iqis li l-finanzjament fit-tul ta’ missjonijiet militari għandu jkun 
żgurat;

16. Jiddeplora, f’dan il-kuntest, li reviżjoni tal-mekkaniżmu ATHENA ma pproduċietx 
riżultati tanġibbli, u jistieden lill-Kunsill biex jittratta din il-kwistjoni mill-iktar fis; 
jappoġġja, b’mod partikolari, espansjoni tal-ispejjeż eliġibbli taħt Athena, bħalma huma 
l-finanzjament minn qabel ta’ ċerti spejjeż jew it-trasport strateġiku tal-gruppi tattiċi tal-
UE; jistenna deċiżjoni finali dwar dawn il-kwistjonijiet fil-Kunsill Ewropew li jmiss 



PR\1049165MT.doc 7/8 PE549.126v01-00

MT

dwar id-difiża;

17. Jappoġġja inizjattivi li jesploraw il-possibilità li jiġu attirati u li jkunu amministrati l-
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali fi 
ħdan ATHENA, iżda jwissi kontra kull kontribuzzjoni mill-baġit tal-UE li jista’ jkollha 
effett detrimentali fuq il-finanzjament ta’ missjonijiet ċivili; jappoġġja wkoll l-għażla ta’ 
“finanzjament konġunt”, fejn numru iżgħar ta’ pajjiżi parteċipanti jista’ jiffinanzja xi 
kostijiet operattivi tal-missjonijiet, bil-kundizzjoni li l-kontribuzzjonijiet tagħhom huma 
amministrati minn ATHENA u jissupplimentaw iktar milli jissostitwixxu l-ispejjeż 
komuni;

18. Ifakkar li t-Trattat ta’ Lisbona jipprovdi lill-UE b’dispożizzjonijiet ġodda tal-PSDK li 
għadhom mhux qed jiġu sfruttati; iħeġġeġ lill-Kunsill biex jagħmel użu mill-Artikolu 44 
TUE, li jippermetti lil grupp ta’ dawk l-Istati Membri li jixtiequ jingħaqdu biex jimxi ‘l 
quddiem bl-implimentazzjoni ta’ missjoni li taqa’ taħt il-PSDK; huwa tal-fehma li 
mekkaniżmi ta’ finanzjament ad hoc għal operazzjoni militari għandhom ikopru aktar 
minn spejjeż komuni tradizzjonali rimborżati minn ATHENA;

19. Jistieden lill-Kunsill biex jibda t-twaqqif tal-fond ta’ tnedija (previst mill-Artikolu 41(3) 
TUE) għal finanzjament urġenti tal-ewwel fażijiet ta' operazzjonijiet militari, li jistgħu 
jservu wkoll bħala għodda b’saħħitha għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet; jinnota li, filwaqt li 
l-missjonijiet ċivili jibbenefikaw minn baġit dedikat għal miżuri preparatorji, l-użu u l-
effiċjenza tal-missjonijiet militari jibqa’ strutturalment imxekkel sakemm din il-
possiibilità ma tintużax; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Istati Membri biex jieħdu sehem fil-
kooperazzjoni strutturata permanenti prevista fl-Artikolu 46 TUE, li għandha wkoll 
issaħħaħ b’mod konsiderevoli l-kapaċità ta’ reazzjoni rapida tal-UE;

Trasparenza u responsaibilità

20. Jenfasizza li t-trasparenza u r-responsaibilità huma rekwiżiti essenzjali mhux biss għal 
skrutinju demokratiku iżda wkoll għall-funzjonament adegwat, u l-kredibilità, tal-
missjonijiet imwettqa taħt il-bandiera tal-UE; jilqa’ b’sodisfazzjon il-mekkaniżmi ta’ 
rappurtar previsti mill-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013, bħal laqgħat 
ta’ konsultazzjoni konġunta dwar il-PESK u r-rapporti ta’ kull tliet xhur dwar il-baġit 
tal-PESK; jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel interpretazzjoni estensiva tal-
Artikolu 49(1)(g) tar-Regolament Finanzjarju u sabiex tipproponi linji speċifiċi għal 
kull missjoni ċivili tal-PSDK taħt il-kapitlu dwar il-PESK;

21. Jistenna b’interess inizjattivi li jġibu ċarezza u konsistenza fir-rigward tal-iffinanzjar u 
r-regoli operattivi li japplikaw għal missjonijiet ċivili; jilqa’ b’sodisfazzjon, fid-dawl 
tad-diskussjoni li għaddejja dwar il-flessibilità fir-regoli finanzjarji, l-impenn tal-
Kummissjoni li tħejji mudell speċifiku għall-missjonijiet kollha ta’ PSDK, u li tadatta l-
linji gwida eżistenti għall-ħtiġijiet tagħhom;

Tisrif tal-kliem f’għemil

22. Iħeġġeġ lill-VP/RGħ biex ikun minn ta’ quddiem fil-PSDK u biex ikollu rwol ta’ 
tmexxija biex jitkissru s-silos billi jiżgura koordinazzjoni bejn il-Kunsill, il-
Kummissjoni u s-SEAE, u billi jiggarantixxi l-koerenza fi ħdan l-aħħar żewġ korpi; 
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jissuġġerixxi li r-Rappreżentanti Speċjali tal-UE jistgħu jiġu fdati b’mandat li jtejbu d-
djalogu u l-kooperazzjoni bejn id-diversi atturi tal-UE fuq il-post, sabiex tiżdied il-
koerenza tal-azzjoni tal-UE u jiġu trasformati diversi sorsi ta’ finanzjament minn sfida 
f’vantaġġ;

23. Huwa tal-fehma li l-Kunsill Ewropew li jmiss dwar id-difiża m’għandhux jitlef l-
opportunità li jżomm diskussjoni profonda u jipproduċi proposti konkreti dwar ir-
riforma tal-arranġamenti finanzjarji għal missjonijiet u operazzjonijiet tal-PSDK; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iwettqu l-impenji meħuda fil-Kunsill Ewropew ta’ 
Diċembru 2013;

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Kunsill Ewropew, lill-VP/RGħ, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-
parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-NATO u lill-Assemblea 
Parlamentari tan-NATO.


