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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

42. Iqis li l-iżvilupp ta' industrija tad-

difiża b'saħħitha qiegħed isaħħaħ l-

indipendenza teknoloġika tal-UE; jappella 

biex jiġu żviluppati r-riżorsi industrijali u 

teknoloġiċi meħtieġa biex tittejjeb is-

sigurtà ċibernetika, anke permezz tal-

promozzjoni ta' suq uniku għall-prodotti 

tas-sigurtà ċibernetika; jappella biex issir 

disponibbli fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE 

żieda sinifikanti ta' riżorsi finanzjarji u 

umani biex tiżdied il-kapaċitá taċ-

ċibersigurtà u tad-difiża ċibernetika tal-

UE; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi integrata d-

difiża ċibernetika fl-azzjonijiet esterni u l-

politika estera u ta' sigurtà komuni, kif 

ukoll il-ħtieġa li titjieb il-kapaċitá li tiġi 

identifikata ċ-ċiberkrimnalità;  

42. Iqis li l-iżvilupp ta' industrija tad-

difiża effiċjenti qiegħed isaħħaħ l-

indipendenza teknoloġika tal-UE; jappella 

biex jiġu żviluppati r-riżorsi industrijali u 

teknoloġiċi meħtieġa biex tittejjeb is-

sigurtà ċibernetika, anke permezz tal-

promozzjoni ta' suq uniku għall-prodotti 

tas-sigurtà ċibernetika, u ta' regoli rigorużi 

relatati dwar il-kontroll tal-esportazzjoni; 
jappella biex riżorsi finanzjarji u umani 

jsiru disponibbli fi ħdan l-istituzzjonijiet 

tal-UE biex tiżdied il-kapaċitá taċ-

ċibersigurtà tal-UE u r-reżiljenza kontra 

attakki ċibernetiċi; jenfasizza l-ħtieġa li 

tiġi integrata d-difiża ċibernetika fl-

azzjonijiet esterni u fil-politika estera u ta' 

sigurtà komuni, kif ukoll il-ħtieġa li titjieb 

il-kapaċitá li tiġi identifikata ċ-

ċiberkrimnalità;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Jemmen li l-Ewropa għandha 

ssaħħaħ ulterjorment il-kooperazzjoni dwar 

id-difiża komuni, sabiex tiddefendi l-valuri 

u l-prinċipji komuni tagħha u l-awtonomija 

strateġika; jenfasizza l-importanza tar-

rabta bejn is-sigurtà esterna u interna, l-użu 

aħjar tar-riżorsi u l-kontroll tar-riskju fil-

periferija tal-Ewropa; ifakkar li r-rabta bejn 

is-sigurtà u l-iżvilupp hija prinċipju 

essenzjali li tirfed l-approċċ tal-Unjoni lejn 

il-kriżijiet u l-kunflitti esterni; jistieden lill-

Istati Membri biex jisfruttaw il-potenzjal 

sħiħ tat-Trattat ta' Lisbona fir-rigward tal-

Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(PSDK) u jilqa', f’dan il-kuntest, il-Pjan ta' 

Implimentazzjoni dwar is-Sigurtà u d-

Difiża; jinkoraġġixxi rieżami tal-approċċ 

tal-UE fir-rigward tal-missjonijiet ċivili tal-

PSDK sabiex jiġi żgurat li dawn jiġu 

mfassla, implimentati u appoġġati b'mod 

xieraq; iqis li l-kapaċitajiet tal-Aġenzija 

Ewropea għad-Difiża (EDA) u l-

kooperazzjoni strutturata permanenti 

(PESCO) u l-Gruppi Tattiċi tal-UE 

jenħtieġ li jintużaw fil-potenzjal sħiħ 

tagħhom; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 

jipprovdu finanzjament addizzjonali għal 

dan il-għan; 

45. Jemmen li l-Ewropa għandha 

ssaħħaħ ulterjorment il-kooperazzjoni dwar 

id-difiża komuni, sabiex tiddefendi l-valuri 

u l-prinċipji komuni tagħha; jenfasizza l-

importanza tar-rabta bejn is-sigurtà esterna 

u interna, l-użu aħjar tar-riżorsi u l-kontroll 

tar-riskju fil-periferija tal-Ewropa; ifakkar 

li r-rabta bejn is-sigurtà u l-iżvilupp hija 

prinċipju essenzjali li tirfed l-approċċ tal-

Unjoni lejn il-kriżijiet u l-kunflitti esterni; 

jistieden lill-Istati Membri biex jisfruttaw 

il-potenzjal sħiħ tat-Trattat ta' Lisbona fir-

rigward tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża 

Komuni (PSDK) u jinnota, f'dan il-

kuntest, il-Pjan ta' Implimentazzjoni dwar 

is-Sigurtà u d-Difiża; jinkoraġġixxi rieżami 

tal-approċċ tal-UE fir-rigward tal-

missjonijiet ċivili tal-PSDK sabiex jiġi 

żgurat li dawn jiġu mfassla, implimentati u 

appoġġati b'mod xieraq; iqis li jenħtieġ li l-

kooperazzjoni strutturata permanenti 

(PESCO) u l-Gruppi Tattiċi tal-UE 

jintużaw fil-potenzjal sħiħ tagħhom; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu 

finanzjament addizzjonali mill-baġits tad-

difiża nazzjonali għal dan il-għan; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

46. Jemmen li l-Unjoni Ewropea u l-

Istati Membri tagħha jridu jiżviluppaw 

politika estera u ta' sigurtà effettiva, u jridu 

jaħdmu flimkien man-NATO u sħab 

internazzjonali oħra, man-NU, mad-

difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u oħrajn 

dwar kwistjonijiet ta' tħassib komuni 

sabiex jiġu promossi l-paċi, l-prosperità u 

l-istabbiltà madwar id-dinja; jenfasizza l-

importanza ta' sensibilizzazzjoni u impenn 

politiku għall-implimentazzjoni urġenti ta' 

PSDK ambizzjuża, effettiva u strutturata; 

iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri biex jindirizzaw il-

problemi ta' komunikazzjoni tal-UE billi 

jagħmlu l-azzjoni esterna tal-UE aktar 

responsabbli u viżibbli; jistieden lill-Istati 

Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE biex 

juru riżultati fil-qasam tad-difiża billi 

jsegwu l-Istrateġija Globali tal-UE u l-

pjanijiet tal-Kummissjoni għat-titjib tar-

riċerka u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' 

difiża tal-UE;  

46. Jemmen li l-Unjoni Ewropea u l-

Istati Membri tagħha jeħtiġilhom 

jiżviluppaw politika estera u ta' sigurtà 

effettiva, u jeħtiġilhom jaħdmu flimkien 

man-NATO u sħab internazzjonali oħra, 

man-NU, mad-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem, u oħrajn dwar kwistjonijiet ta' 

tħassib komuni sabiex jiġu promossi l-paċi, 

l-prosperità u l-istabbiltà madwar id-dinja; 

jenfasizza l-importanza ta' 

sensibilizzazzjoni u impenn politiku għall-

implimentazzjoni urġenti ta' PSDK 

ambizzjuża, effettiva u strutturata; iħeġġeġ 

lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri biex jindirizzaw il-problemi ta' 

komunikazzjoni tal-UE billi jagħmlu l-

azzjoni esterna tal-UE aktar responsabbli u 

viżibbli; jistieden lill-Istati Membri u lill-

istituzzjonijiet tal-UE biex juru riżultati fil-

qasam tad-difiża billi jsegwu l-Istrateġija 

Globali tal-UE u l-pjanijiet tal-

Kummissjoni għat-titjib tar-riċerka u l-

iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' difiża tal-UE, 

billi jiġbru flimkien il-baġits nazzjonali 

rilevanti bl-aktar mod kooperattiv u 

effiċjenti;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

47. Jistieden lill-Kummissjoni 

tirrifletti bis-sħiħ l-isfidi dejjem akbar 

għas-sigurtà fil-proposta tagħha għall-

qafas finanzjarju pluriennali li jmiss; iqis 
li kemm id-daqs kif ukoll il-flessibbiltà tal-

baġit tal-PESK iridu jilħqu l-aspettattivi 

taċ-ċittadini tal-UE dwar ir-rwol tal-UE 

bħala fornitur tas-sigurtà; jinsisti fuq il-

ħtieġa li jkun hemm viżjoni globali għall-

politika u l-istrumenti tal-UE fil-qasam tas-

sigurtà, inkluża koordinazzjoni siewja mal-

Fond Ewropew għad-Difiża propost; 

jistieden lill-Istati Membri biex jimmiraw 

lejn il-mira ta' 2 % tal-PDG fin-nefqa fuq 

id-difiża, u biex jonfqu 20 % tal-baġits tad-

difiża tagħhom f'tagħmir identifikat mill-

EDA bħala meħtieġ; jindika, barra minn 

hekk, li kull politika ġdida għandha tiġi 

appoġġata minn sorsi ta' finanzjament 

ġodda; jinnota li bosta Stati Membri 

għandhom diffikultà biex iżommu firxa 

wiesgħa ħafna ta' kapaċitajiet difensivi 

kompletament operazzjonali, l-aktar 

minħabba diffikultajiet finanzjarji; 

jappella, għalhekk, għal aktar 

kooperazzjoni u koordinament dwar liema 

kapaċitajiet għandhom jinżammu sabiex l-

Istati Membri jkunu jistgħu jispeċjalizzaw 

f'ċerti kapaċitajiet u jonfqu r-riżorsi 

tagħhom b'mod aktar effiċjenti; jemmen li 

l-interoperabbiltà hija kruċjali jekk il-forzi 

47. Iqis li kemm id-daqs kif ukoll il-

flessibbiltà tal-baġit tal-PESK iridu jilħqu 

l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE dwar ir-

rwol tal-UE bħala fornitur tas-sigurtà; 

jinsisti fuq il-ħtieġa li jkun hemm viżjoni 

globali għall-politika u l-istrumenti tal-UE 

fil-qasam tas-sigurtà, inkluża 

koordinazzjoni siewja mal-Fond Ewropew 

għad-Difiża propost, billi jinġabru 

flimkien il-baġits nazzjonali rilevanti; 

jistieden lill-Istati Membri biex jimmiraw 

lejn il-mira li jonfqu 20 % tal-baġits tad-

difiża tagħhom fuq tagħmir identifikat 

bħala neċessarju mill-EDA; jindika, barra 

minn hekk, li kull politika ġdida għandha 

tiġi ffinanzjata mill-baġits tad-difiża 

nazzjonali; jinnota li bosta Stati Membri 

għandhom diffikultà biex iżommu firxa 

wiesgħa ħafna ta' kapaċitajiet difensivi 

kompletament operazzjonali, l-aktar 

minħabba diffikultajiet finanzjarji; 

jappella, għalhekk, għal ħafna aktar 

kooperazzjoni u koordinament effiċjenti 

dwar liema kapaċitajiet għandhom 

jinżammu sabiex l-Istati Membri jkunu 

jistgħu jispeċjalizzaw f'ċerti kapaċitajiet u 

jonfqu r-riżorsi tagħhom b'mod aktar 

effiċjenti; jemmen li l-interoperabbiltà hija 

kruċjali jekk il-forzi tal-Istati Membri 

għandhom isiru aktar kompatibbli u 

integrati; ifakkar li l-approprjazzjonijiet 
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tal-Istati Membri għandhom isiru aktar 

kompatibbli u integrati; ifakkar li l-

approprjazzjonijiet tal-PESK kienu 

jirrappreżentaw 3,6 % tal-impenji tal-

Intestatura 4 fl-2016 u 0,2 % tal-baġit kollu 

tal-UE; jiddispjaċih li d-daqs u s-

sottoimplimentazzjoni tal-kapitolu tal-

PESK, kif ukoll it-trasferimenti sistematiċi 

li saru minnu jiżvelaw nuqqas persistenti 

ta' ambizzjoni li l-UE taġixxi bħala 

protagonista globali; 

tal-PESK kienu jirrappreżentaw 3,6 % tal-

impenji tal-Intestatura 4 fl-2016 u 0,2 % 

tal-baġit kollu tal-UE; jiddispjaċih li d-daqs 

u s-sottoimplimentazzjoni tal-kapitolu tal-

PESK, kif ukoll it-trasferimenti sistematiċi 

li saru minnu jiżvelaw nuqqas persistenti 

ta' ambizzjoni li l-UE taġixxi bħala 

protagonista globali; 

Or. en 

 

 


