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8.3.2018 A8-0048/31 

Emenda  31 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 89 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

89. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni 

ta' wara l-2020 għandha tibqa' l-politika ta' 

investiment prinċipali tal-Unjoni Ewropea 

li tinkludi lir-reġjuni kollha tal-UE, sabiex 

tindirizza sfidi soċjoekonomiċi kumplessi 

filwaqt li tikkonċentra l-maġġoranza tar-

riżorsi fuq ir-reġjuni l-aktar vulnerabbli; 

jemmen li, lil hinn mill-għan li tnaqqas id-

disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp u żżid 

il-konverġenza kif minqux fit-Trattat, il-

politika ta' koeżjoni għandha tikkonċentra 

fuq l-ilħuq tal-objettivi politiċi wesgħin tal-

UE u tipproponi, għaldaqstant, li fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, it-tliet fondi tal-politika ta' 

koeżjoni, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali 

Ewropew (FSE) u l-Fond ta' Koeżjoni, 

jikkonċentraw prinċipalment fuq l-għoti ta' 

appoġġ għat-tkabbir u l-kompetittività, 

għall-innovazzjoni u r-riċerka, id-

diġitalizzazzjoni, it-tranżizzjoni 

industrijali, l-SMEs, it-trasport, il-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-

adattament għat-tibdil fil-klima, is-

sostenibbiltà ambjentali u t-tranżizzjoni 

enerġetika ġusta, l-ugwaljanza bejn is-

sessi, it-tnaqqis fil-faqar u l-isfidi 

demografiċi; jisħaq fuq il-fatt li dawn it-

tliet fondi jirrappreżentaw il-komponenti 

integrali tal-politika ta' koeżjoni tal-UE, u 

jistgħu joperaw biss b'mod konġunt taħt il-

qafas uniku ta' din il-politika; jitlob, barra 

minn hekk, għal kooperazzjoni territorjali 

89. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni 

ta' wara l-2020 għandha tibqa' l-politika ta' 

investiment prinċipali tal-Unjoni Ewropea 

li tinkludi lir-reġjuni kollha tal-UE u ż-żoni 

urbani b'livelli għoljin ta' faqar u 

esklużjoni soċjali, sabiex tindirizza sfidi 

soċjoekonomiċi kumplessi filwaqt li 

tikkonċentra l-maġġoranza tar-riżorsi fuq 

ir-reġjuni l-aktar vulnerabbli; jemmen li, lil 

hinn mill-għan li tnaqqas id-disparitajiet 

bejn il-livelli ta' żvilupp u żżid il-

konverġenza kif minqux fit-Trattat, il-

politika ta' koeżjoni għandha tikkonċentra 

fuq l-ilħuq tal-objettivi politiċi wesgħin tal-

UE u tipproponi, għaldaqstant, li fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, it-tliet fondi tal-politika ta' 

koeżjoni, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali 

Ewropew (FSE) u l-Fond ta' Koeżjoni, 

jikkonċentraw prinċipalment fuq l-għoti ta' 

appoġġ għat-tkabbir u l-kompetittività, 

għall-innovazzjoni u r-riċerka, id-

diġitalizzazzjoni, it-tranżizzjoni 

industrijali, l-SMEs, it-trasport, il-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-

adattament għat-tibdil fil-klima, is-

sostenibbiltà ambjentali u t-tranżizzjoni 

enerġetika ġusta, l-ugwaljanza bejn is-

sessi, it-tnaqqis fil-faqar u l-isfidi 

demografiċi; jisħaq fuq il-fatt li dawn it-

tliet fondi jirrappreżentaw il-komponenti 

integrali tal-politika ta' koeżjoni tal-UE, u 

jistgħu joperaw biss b'mod konġunt taħt il-
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msaħħa, inkluż komponent transfrunter u 

dimensjoni urbana għall-politika, kif ukoll 

dispożizzjonijiet dedikati għal żoni rurali, 

muntanjużi, remoti u gżejjer; 

qafas uniku ta' din il-politika; jitlob, barra 

minn hekk, kooperazzjoni territorjali 

msaħħa, inkluż komponent transfruntier u 

transnazzjonali, obbligatorju għall-Istati 

Membri kollha u maħsub biex irawwem 

tagħlim reċiproku u skambju ta' prattiki 

ġodda, u dimensjoni urbana għall-politika, 

kif ukoll dispożizzjonijiet dedikati għal 

żoni rurali, muntanjużi, remoti u gżejjer; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Emenda  32 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 93 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

93. Jenfasizza li l-FSE b'mod 

partikolari jenħtieġ li jespandi l-appoġġ 

tiegħu għall-iżvilupp tad-djalogu soċjali, 

jiġifieri billi jtejjeb il-bini ta' kapaċità ta' 

sħab soċjali inkluż fil-livelli settorjali u 

intersettorjali Ewropej u li dan l-impenn 

jenħtieġ li jsir obbligatorju għall-Istati 

Membri fir-reġjuni kollha tal-UE; 

93. Jenfasizza li l-FSE b'mod 

partikolari jenħtieġ li jespandi l-appoġġ 

tiegħu għall-iżvilupp tad-djalogu soċjali, 

jiġifieri billi jtejjeb il-bini ta' kapaċità ta' 

sħab soċjali inkluż fil-livelli settorjali u 

intersettorjali Ewropej u li dan l-impenn 

jenħtieġ li jsir obbligatorju għall-Istati 

Membri fir-reġjuni kollha tal-UE; ifakkar 

li, biex jintlaħqu b'mod effettiv l-għanijiet 

tal-FSE fil-ġlieda kontra l-faqar u l-

esklużjoni soċjali u fil-promozzjoni għall-

edukazzjoni inklużiva u għall-impjiegi, 

jeħtieġ li tissaħħaħ il-kapaċità 

istituzzjonali tal-Awtoritajiet Maniġerjali 

u l-bini tal-kapaċità għall-partijiet 

ikkonċernati kollha rilevanti li joffru 

edukazzjoni, tagħlim tul il-ħajja, taħriġ, 

impjiegi u politiki soċjali; 

Or. en 
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Emenda  33 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 94 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

94. Jenfasizza b'mod partikolari l-

ħtieġa kontinwa tal-ġlieda kontra l-qgħad u 

l-esklużjoni fost iż-żgħażagħ, b'mod 

partikolari fost iż-żgħażagħ barra mill-

edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), 

bħala parti minn approċċ komprensiv 

għall-politiki taż-żgħażagħ fil-livell tal-UE; 

jappella, għalhekk, biex il-pakkett tal-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ 

jiġi rduppjat għall-implimentazzjoni sħiħa 

tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE, 

filwaqt li tiġi żgurata l-allokazzjoni rapida 

u simplifikata ta' fondi u finanzjament 

permanenti u stabbli fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; jissottolinja l-

ħtieġa għal regolament imtejjeb sabiex tiġi 

ssalvagwardjata l-parteċipazzjoni 

nondiskriminatorja fil-programm għaż-

żgħażagħ li jiġu minn sfond 

soċjoekonomiku żvantaġġat; iqis li l-

investiment maħsub biex jagħti spinta lill-

edukazzjoni u t-taħriġ, speċjalment l-

iżvilupp tal-litteriżmu diġitali, jibqa' fost il-

prijoritajiet assoluti tal-UE; jinsisti li dan 

il-programm ma jridx jissostitwixxi l-infiq 

preċedentement iffinanzjat mill-baġits 

nazzjonali; 

94. Jenfasizza b'mod partikolari l-

ħtieġa kontinwa tal-ġlieda kontra l-qgħad u 

l-esklużjoni fost iż-żgħażagħ, b'mod 

partikolari fost iż-żgħażagħ barra mill-

edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), 

bħala parti minn approċċ komprensiv 

għall-politiki taż-żgħażagħ fil-livell tal-UE; 

jappella, għalhekk, biex il-pakkett tal-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ 

jiġi rduppjat għall-implimentazzjoni sħiħa 

tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE, 

filwaqt li tiġi żgurata l-allokazzjoni rapida 

u simplifikata ta' fondi u finanzjament 

permanenti u stabbli fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; jissottolinja l-

ħtieġa għal regolament imtejjeb sabiex tiġi 

ssalvagwardjata l-parteċipazzjoni 

nondiskriminatorja fil-programm għaż-

żgħażagħ li jiġu minn sfond 

soċjoekonomiku żvantaġġat; iqis li l-

investiment maħsub biex jagħti spinta lill-

edukazzjoni u t-taħriġ, speċjalment l-

iżvilupp tal-litteriżmu diġitali u l-

promozzjoni ta' intraprenditorija u 

apprendistati ta' kwalità fost iż-żgħażagħ 

bħala mekkaniżmi li jinkoraġġixxu l-

ħolqien tal-impjiegi u l-aċċess dirett għall-

impjiegi, filwaqt li jiġu żgurati, b'mod 

partikolari, kundizzjonijiet tax-xogħol 

deċenti u protezzjoni soċjali, jibqa' fost il-

prijoritajiet assoluti tal-UE; jinsisti li dan 

il-programm ma jridx jissostitwixxi l-infiq 
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preċedentement iffinanzjat mill-baġits 

nazzjonali; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Emenda  34 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 100a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  100a. Huwa tal-fehma li għandu jiżdied 

il-finanzjament għall-programmi li 

jikkontribwixxu għall-iżvilupp ulterjuri ta' 

qasam fejn l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-

persuni, kif stabbiliti fit-Trattat, fil-Karta 

u fil-konvenzjonijiet internazzjonali dwar 

id-drittijiet tal-bniedem, jiġu promossi u 

protetti, bħall-programmi tad-"drittijiet, l-

ugwaljanza u ċ-ċittadinanza"; iqis li l-

finanzjament ta' dawn tal-aħħar għandu 

jiżdied b'ħames darbiet u li l-programm 

DAPHNE, li għandu l-għan li 

jikkontribwixxi għall-ħarsien tat-tfal, taż-

żgħażagħ u tan-nisa kontra kull forma ta' 

vjolenza, għandu jingħata linja baġitarja 

separata u programm awtonomu, b'baġit 

għaxar darbiet akbar minn dak attwali; 

Or. en 
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Emenda  35 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 100b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  100b. Jappella, barra minn hekk, lill-

Kummissjoni biex toħloq linja baġitarja 

dedikata u separata taħt it-titolu 

"Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa 

u l-irġiel u tal-integrazzjoni tal-perspettiva 

tal-ġeneri" sabiex jiġi implimentat l-

ibbaġitjar skont il-ġeneru; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Emenda  36 

Jordi Solé 
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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 101 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

101. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) modernizzata hija 

fundamentali għas-sigurtà tal-ikel u għall-

awtonomija, għall-konservazzjoni tal-

popolazzjonijiet rurali u tal-impjiegi, għall-

iżvilupp sostenibbli, għas-sostenibbiltà 

ambjentali, agrikola u tal-forestrija, u 

għall-għoti ta' prodotti tal-ikel ta' kwalità 

għolja u nutrittivi bi prezzijiet raġonevoli 

liċ-ċittadini Ewropej; jindika li r-rekwiżiti 

alimentari u sanitarji żdiedu, kif ukoll il-

bżonn li tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni tal-

bdiewa lejn prattiki agrikoli li jirrispettaw 

aktar l-ambjent u li jindirizzaw it-tibdil fil-

klima; jenfasizza l-ħtieġa ta' appoġġ lis-

sigurtà tad-dħul tal-bdiewa u tissaħħaħ ir-

rabta bejn il-PAK u t-twassil tal-beni 

pubbliċi; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

101. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) modernizzata hija 

fundamentali għas-sigurtà tal-ikel u għall-

awtonomija, għall-konservazzjoni tal-

popolazzjonijiet rurali u tal-impjiegi, għall-

iżvilupp sostenibbli, għas-sostenibbiltà 

ambjentali, agrikola u tal-forestrija, u 

għall-għoti ta' prodotti tal-ikel ta' kwalità 

għolja u nutrittivi bi prezzijiet raġonevoli 

liċ-ċittadini Ewropej; jindika li r-rekwiżiti 

alimentari u sanitarji żdiedu, kif ukoll il-

bżonn li tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni tal-

bdiewa lejn prattiki agrikoli li jirrispettaw 

aktar l-ambjent u li jindirizzaw it-tibdil fil-

klima u jadattaw għalih; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġu żgurati prezzijiet ġusti u 

remunerattivi u ta' appoġġ lis-sigurtà tad-

dħul tal-bdiewa u tissaħħaħ ir-rabta bejn il-

PAK u t-twassil tal-beni pubbliċi; jappella, 

għalhekk, għal riforma komprensiva u 

robusta tal-PAK li tissodisfa kemm l-isfidi 

l-ġodda kif ukoll l-obbligi internazzjonali 

tal-UE, inklużi dawk relatati mal-klima, l-

ambjent u l-SDGs, u tippermetti t-

tranżizzjoni lejn produzzjoni u provvista 

tal-ikel sostenibbli; jissottolinja li l-PAK 

hija waħda mill-aktar politiki integrati u 

hija ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-

UE, u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 102 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

102. Jenfasizza li l-baġit tal-PAK fil-

QFP li jmiss għandu almenu jinżamm fil-

livell attwali tiegħu għall-UE-27 bi 

prezzijiet kostanti; jenfasizza li l-isfidi l-

ġodda li jridu jħabbtu wiċċhom magħhom 

il-PAK li jmiss għal allokazzjoni 

finanzjarja tajba bbażati fuq analiżijiet tal-

politika attwali u futuri; jissottolinja li l-

pagamenti diretti jiġġeneraw valur miżjud 

Ewropew ċar u jsaħħu s-suq uniku billi 

jevitaw tgħawwiġ tal-kompetizzjoni bejn l-

Istati Membri; jopponi kwalunkwe 

rinazzjonalizzazzjoni u kwalunkwe 

kofinanzjament nazzjonali għall-pagamenti 

diretti f'dak ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn 

li jitkomplew miżuri li jżommu l-

produzzjoni fis-setturi li huma vitali għaż-

żoni vulnerabbli, issir riforma fir-riżerva 

agrikola ta' kriżi, jiżdied il-finanzjament 

skont ir-risposti lid-diversi kriżijiet ċikliċi 

f'setturi sensittivi, bil-għan li jinħolqu 

strumenti ġodda li jistgħu jtaffu l-volatilità 

tal-prezzijiet u jżidu l-finanzjamenti għall-

Programmi ta' Soluzzjonijiet Speċifiċi 

Relatati mal-Periferiċità u l-Insularità 

(POSEI); iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tkompli l-proċess ta' konverġenza ta' 

pagamenti diretti u tiżgura l-qafas 

finanzjarju u legali meħtieġ għall-katina 

tal-provvista tal-ikel, sabiex jiġu miġġielda 

l-prattiki kummerċjali inġusti; ifakkar li ż-

żoni rurali fl-UE qed jiffaċċjaw problemi 

102. Jenfasizza li l-baġit tal-PAK fil-

QFP li jmiss għandu almenu jinżamm fil-

livell attwali tiegħu għall-UE-27 bi 

prezzijiet kostanti sabiex jiffinanzja t-

tranżizzjoni lejn produzzjoni tal-ikel 

sostenibbli; jenfasizza li l-isfidi l-ġodda li 

jridu jħabbtu wiċċhom magħhom il-PAK li 

jmiss għal allokazzjoni finanzjarja tajba 

bbażati fuq analiżijiet tal-politika attwali u 

futuri; jissottolinja li l-pagamenti diretti 

strettament kundizzjonali jiġġeneraw valur 

miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq uniku 

billi jevitaw tgħawwiġ tal-kompetizzjoni 

bejn l-Istati Membri; jopponi kwalunkwe 

rinazzjonalizzazzjoni u kwalunkwe 

kofinanzjament nazzjonali għall-pagamenti 

diretti f'dak ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn 

li jitkomplew miżuri li jżommu l-

produzzjoni fis-setturi li huma vitali għaż-

żoni vulnerabbli, issir riforma fir-riżerva 

agrikola ta' kriżi, tingħata risposta effikaċi 

lid-diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi 

sensittivi, jiġu żviluppati soluzzjonijiet fit-

tul, inklużi miżuri fin-naħa tal-offerta, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda sabiex 

l-offerta tlaħħaq mad-domanda u li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet, u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jkomplu l-proċess ta' konverġenza ta' 
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serji u għalhekk jeħtieġu appoġġ speċifiku; pagamenti diretti billi jżidu r-

ridistribuzzjoni għal livelli ġusti, u tiżgura 

l-qafas finanzjarju u legali meħtieġ għall-

katina tal-provvista tal-ikel, sabiex jiġu 

miġġielda l-prattiki kummerċjali inġusti; 

ifakkar li ż-żoni rurali fl-UE qed jiffaċċjaw 

problemi serji u għalhekk jeħtieġu appoġġ 

speċifiku; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

109. Lest jikkunsidra arkitettura 

simplifikata għall-istrumenti ta' 

finanzjament estern, dment li żżid it-

trasparenza, ir-responsabbiltà, l-effiċjenza, 

il-koerenza u l-flessibbiltà, u tirrispetta l-

objettivi tal-politiki sottostanti; jitlob li 

jinżammu strumenti ddedikati separati 

għall-Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni, għall-

Viċinat, għall-Iżvilupp u għall-Għajnuna 

Umanitarja minħabba l-fatturi politiċi u 

finanzjarji speċifiċi tagħhom; jinnota li tali 

arkitettura għandha tinkludi FEŻ ibbaġitjat 

miżjud mal-limiti miftiehma mingħajr il-

Faċilità tal-Paċi Afrikana, u 

inkorporazzjoni aktar trasparenti tal-fondi 

fiduċjarji u l-faċilitajiet rilevanti; 

109. Lest jikkunsidra arkitettura 

semplifikata għall-istrumenti ta' 

finanzjament estern, dment li żżid it-

trasparenza, ir-responsabbiltà, l-iskrutinju 

parlamentari, l-effiċjenza, il-koerenza u l-

flessibbiltà, u tirrispetta l-objettivi tal-

politiki sottostanti; jitlob li jinżammu 

strumenti ddedikati separati għall-

Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni, għall-

Viċinat, għall-Iżvilupp, tad-Drittijiet tal-

Bniedem u d-Demokrazija, l-Istabbiltà u 

l-Paċi u għall-Għajnuna Umanitarja 

minħabba l-fatturi politiċi u finanzjarji 

speċifiċi tagħhom; jinnota li tali arkitettura 

għandha tinkludi FEŻ ibbaġitjat miżjud 

mal-limiti miftiehma mingħajr il-Faċilità 

tal-Paċi Afrikana, u inkorporazzjoni aktar 

trasparenti tal-fondi fiduċjarji u l-

faċilitajiet rilevanti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

113. Jemmen li l-QFP li jmiss irid 

jappoġġja l-ħolqien ta' Unjoni Ewropea 

tad-Difiża; jinsab ħerqan dwar il-proposti 

leġiżlattivi rilevanti, b'segwitu għad-

dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni f'dawn 

l-oqsma, li jinkludu programm ta' riċerka 

tal-UE fil-qasam tad-difiża u programm 

ta' żvilupp industrijali kkomplementat 

mill-investiment tal-Istati Membri fit-

tagħmir kollaborattiv; jerġa' jafferma, 

f'dan il-kuntest, il-konvinzjoni qawwija 

tiegħu li l-prijoritajiet politiċi addizzjonali 

għandhom ikunu abbinati ma' mezzi 

finanzjarji addizzjonali; ifakkar li 

kooperazzjoni miżjuda fil-qasam tad-

difiża, l-aggregazzjoni tar-riċerka u tat-

tagħmir u l-eliminazzjoni tad-

duplikazzjonijiet se jagħtu spinta lill-

awtonomija strateġika u l-kompetittività 

tal-industrija tad-difiża tal-Ewropa u 

jwasslu għal gwadann kbir f'termini ta' 

effiċjenza, spiss stmat għal madwar 

EUR 26 biljun fis-sena; 

113. Jistieden lill-Viċi President tal-

Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) u lill-Istati 

Membri sabiex jisfruttaw il-potenzjal sħiħ 

tat-Trattat ta' Lisbona rigward il-Politika 

ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK); 

jopponi l-pjanijiet li tiżdied in-nefqa tad-

difiża fl-Ewropa permezz tal-baġit tal-UE 

u jistieden lill-Istati Membri jakkomunaw 

ir-riżorsi nazzjonali b'mod estensiv u 

jikkooperaw fl-oqsma tar-riċerka, l-

żvilupp, l-akkwist, is-sigurtà tal-provvista, 

il-manutenzjoni u t-taħriġ fil-qasam tad-

difiża permezz ta' strumenti bħall-

estensjoni tal-mekkaniżmu Athena; 

ifakkar li kooperazzjoni miżjuda fil-qasam 

tad-difiża, l-aggregazzjoni tar-riċerka u tat-

tagħmir u l-eliminazzjoni tad-

duplikazzjonijiet se jgħinu fl-iżvilupp ta' 

suq Ewropew effiċjenti fid-difiża u 

jiggarantixxu d-disponibbiltà ta' tagħmir 

affidabbli ta' kwalità għolja għall-forzi 

armati Ewropej, u jwasslu għal gwadann 

kbir f'termini ta' effiċjenza, spiss stmat għal 

madwar EUR 26 biljun fis-sena; 

Or. en 

 

 


