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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 9 imħassar
Tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' atturi militari 
b'appoġġ għall-iżvilupp u għas-sigurtà 

għall-iżvilupp
1. Sabiex tikkontribwixxi għal żvilupp 
sostenibbli, li jirrikjedi l-kisba ta' 
soċjetajiet stabbli, paċifiċi u inklużivi, l-
assistenza tal-Unjoni skont l-Istrument 
tista' tintuża fil-kuntest ta' riforma aktar 
wiesgħa fis-settur tas-sigurtà jew biex 
tibni l-kapaċità tal-atturi militari fil-pajjiżi 
sħab, fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonali stabbiliti 
fil-paragrafu 3, biex jitwettqu attivitajiet 
ta' żvilupp u sigurtà għall-attivitajiet ta' 
żvilupp. 
2. L-għajnuna skont dan l-Artikolu tista' 
tkopri b'mod partikolari l-forniment ta' 
programmi ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet 
b'appoġġ għall-iżvilupp u għas-sigurtà 
għall-iżvilupp, inkluż taħriġ, mentoraġġ u 
pariri, kif ukoll il-forniment ta' tagħmir, 
titjib tal-infrastruttura u servizzi relatati 
direttament ma' dik l-għajnuna. 
3. L-għajnuna skont dan l-Artikolu 
għandha tingħata biss: 
(a) fejn ma jkunux jistgħu jiġu ssodisfati 
rekwiżiti b'rikors għal atturi mhux 
militari biex adegwatament jitwettqu 
objettivi tal-Unjoni skont l-Istrument u 
jkun hemm theddida għall-eżistenza ta' 
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istituzzjonijiet Statali li jiffunzjonaw jew 
għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem 
u l-libertajiet fundamentali u l-
istituzzjonijiet Statali ma jkunux jistgħu 
jlaħħqu ma' dik it-theddida; kif ukoll 
(b) fejn jeżisti konsensus bejn il-pajjiż 
sieħeb ikkonċernat u l-Unjoni li l-atturi 
militari huma kruċjali għall-
preservazzjoni, l-istabbiliment jew l-
istabbiliment mill-ġdid tal-kundizzjonijiet 
essenzjali għall-iżvilupp sostenibbli, 
inkluż fi kriżijiet u f'kuntesti u 
sitwazzjonijiet fraġli jew destabilizzati. 
4. L-għajnuna tal-Unjoni skont dan l-
Artikolu ma għandhiex tintuża biex 
tiffinanzja t-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' 
atturi militari għal finijiet oħra għajr it-
twettiq ta' attivitajiet ta' żvilupp u s-
sigurtà għal attivitajiet ta' żvilupp. B'mod 
partikolari, ma għandhiex tintuża biex 
tiffinanzja kwalunkwe waħda minn dawn 
li ġejjin: 
(a) nefqa militari rikorrenti; 
(b) l-akkwist ta' armi u ta' munizzjon, jew 
kwalunkwe apparat ieħor imfassal biex 
iwassal forza letali; 
(c) taħriġ li huwa maħsub biex 
jikkontribwixxi speċifikament għall-
kapaċità ta' ġlied tal-forzi armati. 
5. Waqt it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' 
miżuri skont dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni għandha tippromwovi s-
sjieda tal-pajjiż sieħeb. Hija għandha 
tiżviluppa wkoll l-elementi neċessarji u l-
prattiki tajbin meħtieġa biex ikunu żgurati 
s-sostenibbiltà u l-akkontabbiltà fit-
terminu medju u dak twil u għandha 
tippromwovi l-istat tad-dritt u l-prinċipji 
tad-dritt internazzjonali stabbiliti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 208 tat-TFUE jistabbilixxi biċ-ċar li l-għajnuna għall-iżvilupp għandu jkollha 
bħala l-objettiv prinċipali tagħha t-tnaqqis u, eventwalment, il-qerda tal-faqar. Id-devjazzjoni 
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tal-fondi għall-iżvilupp bħala appoġġ għall-militar u s-sempliċi fatt li jiġi kkunsidrat l-għoti 
ta' kompiti ta' żvilupp lil atturi militari jmorru kontra l-idea tal-istrument ċivili għall-
għajnuna għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja, li jeħtieġ li jkun universali u imparzjali.


