
AD\1215508MT.docx PE655.905v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

2020/1998(BUD)

13.10.2020

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021
(2020/1998(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Nikos Androulakis



PE655.905v02-00 2/8 AD\1215508MT.docx

MT

PA_NonLeg



AD\1215508MT.docx 3/8 PE655.905v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li s-sena baġitarja 2021 hija l-ewwel waħda tal-qafas finanzjarju pluriennali 
(QFP) 2021–2027; jinnota wkoll li parti kbira min-nefqa fuq l-azzjoni esterna hija 
kkonċentrata fuq l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' 
Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI), li dwaru għadhom għaddejjin negozjati 
leġiżlattivi interistituzzjonali; jisħaq li dawn in-negozjati għandhom jikkonkludu bi 
ftehim malajr kemm jista' jkun;

2. Jiddispjaċih li n-nomenklatura l-ġdida għall-parti tal-azzjoni esterna, kif proposta mill-
Kummissjoni, hija ferm inqas dettaljata minn dik preċedenti u b'hekk tnaqqas it-
trasparenza, il-prevedibbiltà, ir-responsabbiltà, l-iskrutinju u tillimita l-kapaċità tal-
awtorità baġitarja li tagħmel għażliet baġitarji li jirriflettu l-prijoritajiet politiċi; jinsisti, 
għaldaqstant, li hija meħtieġa struttura baġitarja aktar differenzjata, b'linji ddedikati 
għall-aktar benefiċjarji u subreġjuni importanti biex jissaħħu ċ-ċarezza u l-leġibbiltà tal-
baġit; jinnota li l-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Iżvilupp 
ipproponew nomenklatura riveduta li hija adattata għall-istrumenti l-ġodda iżda 
tintroduċi livell ogħla ta' dettall billi toħloq linji baġitarji ġodda fi ħdan il-linji 
ġeografiċi u tematiċi estremament estiżi li ġew proposti mill-Kummissjoni; jenfasizza li 
n-nomenklatura riveduta tgawdi appoġġ qawwi fiż-żewġ kumitati;

3. Jirrifjuta t-tnaqqis kbir fl-intestatura 6 fil-ftehim tal-Kunsill Ewropew dwar il-QFP tal-
21 ta' Lulju 2020, li bih l-NDICI jibqa' f'livell aktar baxx mill-istrumenti preċedenti 
tiegħu matul il-perjodu attwali ta' pprogrammar finanzjarju, f'mument meta t-tmexxija 
tal-UE hija tant meħtieġa aktar minn qatt qabel; jiddispjaċih dwar id-deċiżjoni tal-
Kunsill Ewropew li jneħħi l-pilastru estern ta' Next Generation EU, jiġifieri ż-żieda ta' 
EUR 10,5 biljun għall-NDICI proposta mill-Kummissjoni; jenfasizza li fi żmien meta l-
isfidi esterni u l-kwistjonijiet ta' politika internazzjonali qegħdin isiru aktar importanti u 
qegħdin jiddominaw il-politika internazzjonali, għandu jiġi żgurat li d-dimensjoni 
esterna tal-baġit tal-Unjoni tiġi ffinanzjata b'mod xieraq u mħejjija biex twieġeb 
mingħajr dewmien għall-isfidi attwali, emerġenti, kif ukoll dawk futuri; jappella għal 
tisħiħ sinifikanti għall-NDICI bħala wieħed mill-programmi emblematiċi tal-UE;

4. Jappella għal żieda fil-livelli ta' finanzjament għall-programmi ġeografiċi u tematiċi 
kollha fi ħdan l-NDICI, skont il-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari dwar dan tal-aħħar; 
itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-programmi tematiċi fi ħdan l-NDICI, għandhom jissaħħu 
biex l-Unjoni tkun tista' żżomm ir-rwol tagħha f'dawn l-oqsma ta' prijorità; jissottolinja 
li l-pożizzjoni tiegħu dwar l-allokazzjonijiet għall-NDICI hija kompletament allinjata 
mal-ammonti stabbiliti fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari dwar l-NDICI;

5. Jappella b'mod partikolari għal baġit aktar ambizzjuż tal-programm tematiku tal-
istrument dwar id-drittijiet tal-bniedem, biex jiġu indirizzati l-isfidi li qegħdin jiżdiedu 
għad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja u li qegħdin jiġu aggravati aktar mill-kriżi tal-
COVID-19; ifakkar li l-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem madwar 
id-dinja għadhom punt ewlieni għall-azzjonijiet esterni tal-UE; itenni l-appoġġ qawwi 
tiegħu għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-difensuri ambjentali, b'mod 
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partikolari dawk l-aktar f'riskju, u jitlob li jkun hemm fondi adegwati biex jappoġġjaw 
il-proġett Protezzjoni tad-Difensuri tal-UE biex tiġi estiża u msaħħa l-protezzjoni 
tagħhom; jenfasizza li għandu jkun disponibbli finanzjament adegwat għal azzjonijiet ta' 
protezzjoni tal-minoranzi ppersegwitati; jissottolinja l-appoġġ tiegħu, inkluż fir-rigward 
ta' finanzjament adegwat, għall-Mibgħut Speċjali għall-promozzjoni tal-libertà ta' 
reliġjon jew ta' twemmin barra l-UE, kif ukoll għal attivitajiet għall-ġlieda kontra l-
antisemitiżmu u tipi oħra ta' diskriminazzjoni.

6. Fi żmien meta d-demokrazija hija dejjem aktar mhedda madwar id-dinja, itenni l-
appoġġ tiegħu għall-finanzjament iddedikat għall-missjonijiet ta' osservazzjoni 
elettorali, inklużi l-osservaturi lokali; jappella għal aktar finanzjament għall-missjonijiet 
ta' osservazzjoni elettorali u jisħaq fuq ir-rwol fundamentali tagħhom li jservu ta' 
deterrent qawwi għall-frodi u l-vjolenza elettorali filwaqt li jikkontribwixxu wkoll għat-
titjib tal-elezzjonijiet futuri, irawmu l-paċi u l-iżvilupp u jappoġġjaw id-demokrazija;

7. Jappella għal żieda fil-linji baġitarji għall-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tal-politika barranija, 
għar-rispons għall-kriżijiet u għall-miżuri ta' emerġenza ċivili tal-politika ta' sigurtà u ta' 
difiża komuni biex jiġu indirizzati l-effetti drammatiċi tal-pandemija tal-COVID-19;

8. Jirrifjuta l-introduzzjoni ta' linja baġitarja "Riżervi għall-isfidi u l-prijoritajiet 
emerġenti", li għaliha l-Kummissjoni ma pprovdiet ebda informazzjoni sostanzjali dwar 
l-użu maħsub tal-fondi taħt din il-linja; jinsisti li tali ċekk miftuħ mhuwiex kompatibbli 
mal-prinċipji tat-trasparenza u tar-responsabbiltà demokratika u jdgħajjef il-prerogattivi 
tal-awtorità baġitarja;

9. Jenfasizza l-ħtieġa ta' żieda fil-finanzjament għall-pajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant u tan-
Nofsinhar biex jiġu appoġġjati r-riformi politiċi u ekonomiċi, u jappoġġja t-
transizzjonijiet demokratiċi b'enfasi fuq is-sħab l-aktar impenjati skont il-prinċipju ta' 
"aktar għal aktar u inqas għal inqas"; jappella għal aktar viżibilità u trasparenza għall-
finanzjament tal-UE fil-viċinat l-aktar qrib; jappella lill-Kummissjoni timmonitorja li 
ebda finanzjament ma jintuża ħażin;

10. Jilqa' l-appoġġ finanzjarju tal-UE ta' aktar minn EUR 980 miljun għall-pajjiżi tas-
Sħubija tal-Lvant fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 bħala għajnuna biex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet immedjati fis-settur tas-saħħa;

11. Wara l-iżviluppi inkwetanti reċenti fil-Belarussja, jitlob li jinħatar Rappreżentant 
Speċjali ġdid għall-Belarussja, biex jappoġġja l-proċess għal tranżizzjoni paċifika tal-
poter skont ir-rieda tal-poplu tal-Belarussja; jenfasizza l-ħtieġa kbira ta' appoġġ 
finanzjarju akbar għas-soċjetà ċivili, għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, għall-
unions indipendenti, għall-midja indipendenti u għall-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi fil-Belarussja, filwaqt li jiġi ffriżat kwalunkwe trasferiment finanzjarju 
tal-UE lill-gvern attwali tal-Belarussja;

12. Jemmen li huwa importanti li jitkompla l-bini tal-fiduċja mal-pajjiżi tas-Sħubija tal-
Lvant u speċjalment ma' dawk assoċjati; jissottolinja l-importanza tal-promozzjoni tad-
drittijiet fundamentali, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt; għaldaqstant jappella biex l-
allokazzjonijiet għall-Ażerbajġan u l-Belarussja jkunu limitati għall-appoġġ għas-
soċjetà ċivili u l-atturi mhux statali, kif ukoll għall-kuntatti bejn il-persuni;
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13. Ifakkar fl-isfidi li l-pajjiżi tal-Viċinat tan-Nofsinhar qegħdin jiffaċċjaw, speċjalment 
minħabba l-iżviluppi diffiċli fir-reġjun, inkluż iżda mhux limitat għall-emerġenza tal-
COVID-19 u għall-ambjent fraġli tas-sigurtà; huwa tal-fehma li, speċjalment wara l-
avvenimenti drammatiċi fil-Libanu, għandu jiġi previst aktar appoġġ; jiddispjaċih li 
25 sena wara t-tnedija tal-hekk imsejjaħ Proċess ta' Barċellona, għadu ma tlestiex il-bini 
ta' żona ta' prosperità, stabbiltà u libertà kondiviżi mal-pajjiżi Mediterranji tal-Afrika ta' 
Fuq;

14. Jappella għal aktar appoġġ finanzjarju għall-Aġenzija ta' Fondi u tax-Xogħol tan-
Nazzjonijiet Uniti għar-rifuġjati tal-Palestina fil-Lvant Qarib, bħala rikonoxximent tar-
rwol essenzjali tagħha bħala l-unika fornitur ta' servizzi vitali għal miljuni ta' rifuġjati 
Palestinjani u bħala investiment fis-sigurtà, fl-istabbiltà u fl-iżvilupp tar-reġjun;

15. Biex tiġi appoġġjata soluzzjoni paċifika għall-kunflitt Libjan, jipproponi l-ħolqien ta' 
linja baġitarja ddedikata għal "Sostenn lill-proċess politiku fil-Libja";

16. Jisħaq fuq l-importanza tal-proċess ta' adeżjoni tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent; 
jappella għal aktar finanzjament biex jinżamm l-involviment tal-UE fir-reġjun, 
speċjalment fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19 u l-effetti ekonomiċi tagħha; jilqa' l-
enfasi aktar b'saħħitha tal-finanzjament fi ħdan l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-
Adeżjoni (IPA III) fuq 'l hekk imsejħa prinċipji fundamentali, b'mod partikolari d-
demokrazija, l-istat tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet 
fundamentali, il-governanza tajba u s-soċjetà ċivili, kif ukoll il-kuntatti bejn il-persuni;

17. Jindika li n-nomenklatura riveduta proposta mill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 
tipprevedi linji baġitarji separati għall-Balkani tal-Punent u għat-Turkija; jinsisti fuq il-
bżonn ta' linji baġitarji ddedikati għat-Turkija fid-dawl tan-natura sensittiva ħafna tal-
finanzjament tal-UE għat-Turkija;

18. Jissottolinja li l-allokazzjoni tal-finanzjament tal-IPA għandha tkun kundizzjonali fuq 
ir-rispett tal-istat tad-dritt, tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem, tad-dritt Ewropew 
u internazzjonali, tad-drittijiet sovrani tal-Istati Membri u tal-prinċipju ta' relazzjonijiet 
tajbin ta' viċinat; jissottolinja li minħabba r-rigress f'dawn l-oqsma kollha, l-
allokazzjonijiet għat-Turkija għandhom jibqgħu f'livell imnaqqas b'mod sostanzjali u 
jkunu limitati għall-elementi fundamentali; il-finanzjament għat-Turkija għandu jkun 
ġestit direttament mill-UE u jiffoka esklużivament fuq l-appoġġ għas-soċjetà ċivili u l-
kuntatti bejn il-persuni bil-għan li jiġu protetti u promossi l-valuri u l-prinċipji 
demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt; jisħaq li wasal iż-żmien għal 
approċċ differenti dwar it-Turkija;

19. Jisħaq fuq ir-responsabbiltà tal-UE li tappoġġja l-protezzjoni tal-Artiku; jissottolinja l-
importanza li jsir investiment fl-iżvilupp ta' Politika tal-UE dwar l-Artiku li tkun aktar 
koerenti;

20. Ifakkar li diversi mexxejja politiċi Ewropej enfasizzaw l-importanza li jagħmlu progress 
sinifikanti fir-relazzjonijiet tal-UE mal-kontinent Afrikan, u għalhekk jisħaq fuq il-
ħtieġa li l-kliem ikun jaqbel mal-fatti u jingħata finanzjament adegwat biex jiġu 
indirizzati l-bosta sfidi u opportunitajiet konġunti fuq terminu qasir, medju u fit-tul li l-
Ewropa u l-Afrika jistgħu jindirizzaw flimkien; jenfasizza l-ħtieġa għal żieda fil-
finanzjament għall-iżvilupp u għas-sigurtà fil-pajjiżi tas-Saħel;
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21. Ifakkar li l-istrumenti, il-proġetti jew il-programmi ta' finanzjament jeħtieġ li jiġu 
vvalutati fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku b'mod ġenerali u tal-objettivi klimatiċi tal-Unjoni 
b'mod partikolari, u għandhom jitqiesu kompletament;

22. Jinsisti li l-Bank Ewropew tal-Investiment jirrapporta fil-ħin u b'mod komprensiv dwar 
l-infiq estern kollu tiegħu lill-kumitati rilevanti tiegħu;

23. Jiddispjaċih għal-livell baxx ta' finanzjament għall-intestatura 5, u b'mod partikolari 
għall-Fond Ewropew għad-Difiża u għall-Mobbiltà Militari; jappella għal aktar 
finanzjament għall-Fond Ewropew għad-Difiża biex titrawwem bis-sħiħ bażi industrijali 
tad-difiża innovattiva u kompetittiva li tikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tant 
meħtieġa tal-UE;

24. Jappella għal żieda fil-finanzjament għall-Mobilità Militari bil-għan li l-Istati Membri 
jiġu megħjuna jaġixxu aktar malajr u b'mod aktar effettiv; jinnota li hemm bżonn ta' 
finanzjament suffiċjenti biex jiġu appoġġjati l-missjonijiet u l-operazzjonijiet fl-ambitu 
tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni, inkluż permezz ta' miżuri bħall-finanzjament 
ta' infrastruttura tat-trasport b'użu doppju u s-semplifikazzjoni tal-awtorizzazzjonijiet 
diplomatiċi u tar-regoli doganali;

25. Jisħaq fuq l-importanza ta' tfassil progressiv tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni 
tal-UE; jissottolinja l-importanza li tissaħħaħ il-kooperazzjoni Ewropea fi kwistjonijiet 
ta' difiża peress li mhux biss tagħmel l-Ewropa u ċ-ċittadini tagħha aktar sikuri, iżda 
twassal ukoll għal tnaqqis fl-ispejjeż, li jfisser li aktar finanzi huma disponibbli għal 
kwistjonijiet urġenti oħra; jappella lill-Kummissjoni tipproponi linji gwida strateġiċi 
għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni strutturata permanenti;

26. Itenni d-dikjarazzjonijiet preċedenti tiegħu dwar it-theddid relatat maċ-ċibersigurtà kif 
ukoll it-tixrid ta' aħbarijiet foloz; f'dan ir-rigward jaċċentwa l-ħtieġa li l-baġit tal-Unjoni 
jindirizza u jirreaġixxi aħjar għal dawk l-isfidi ewlenin fuq livell orizzontali, inkluż 
b'mod partikolari fil-kwartieri ġenerali tal-UE kif ukoll fid-delegazzjonijiet tagħha 
madwar id-dinja; jappella għal finanzjament ulterjuri u permanenti għal azzjonijiet ta' 
komunikazzjoni strateġika biex jiġu missielta l-kampanji ta' diżinformazzjoni, il-
propaganda u l-influwenza barranija, speċjalment għall-proġett emblematiku tas-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna – it-Task Force East StratCom – UE vs. Disinfo;

27. Itenni t-twemmin sod tiegħu li f'pajjiżi ta' interess strateġiku speċifiku għall-UE, b'mod 
partikolari l-pajjiżi tal-adeżjoni u l-pajjiżi assoċjati tas-Sħubija tal-Lvant, għandha tiġi 
stabbilita rabta aktar mill-qrib bejn il-Parlament u l-parlamenti nazzjonali rispettivi u 
għaldaqstant jappella għal finanzjament adegwat biex jiġi żgurat persunal addizzjonali 
biex jissaħħaħ il-qasam importanti tal-kooperazzjoni parlamentari;

28. Jirrifjuta t-tnaqqis tal-Kunsill fil-baġit amministrattiv tas-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna; jappella lir-Rapporteur għall-Kumitat għall-Baġits għat-Taqsima X 
iġib lura l-abbozz ta' baġit fuq il-linji kollha mneħħija mill-Kunsill fit-Taqsima X.



AD\1215508MT.docx 7/8 PE655.905v02-00

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni 12.10.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

44
10
11

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, 
Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, 
Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, 
Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, 
Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, 
Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, 
Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis 
Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad 
Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino 
Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek 
Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, 
Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, 
Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, 
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, 
Salima Yenbou, Željana Zovko

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Nikos Androulakis, Vladimír Bilčík, Andrea Bocskor, Bart Groothuis, 
Andrzej Halicki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Marisa Matias, 
Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Paulo Rangel, 
Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ernest Urtasun, Mick Wallace

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Margrete Auken, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Carlos Zorrinho



PE655.905v02-00 8/8 AD\1215508MT.docx

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

44 +
PPE Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Kinga Gál, Andrzej Halicki, Sandra 

Kalniete, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Vangelis 
Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, 
Željana Zovko

S&D Nikos Androulakis, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Andreas 
Schieder, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor

Renew Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier 
Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

NI Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

10 -
ID Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

ECR Hermann Tertsch, Charlie Weimers

GUE/NGL Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

NI Kostas Papadakis

11 0
PPE David Lega, Lukas Mandl

Verts/ALE Alviina Alametsä, Hannah Neumann, Jordi Solé, Tineke Strik, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, 
Salima Yenbou

ECR Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


