BAĠIT TAL-UE
GĦALL-FUTUR
#EUBudget #EUdefence
it-13 ta’ Ġunju 2018

IL-FOND EWROPEW GĦAD-DIFIŻA
GĦALIEX NEĦTIEĠU FOND EWROPEW
GĦAD-DIFIŻA?
F’dinja fejn qed tiżdied l-instabbiltà ġeopolitika u li fiha t-theddid ta’ tip ġdid bħall-attakki
ċibernetiċi ma jafx x’inhuma l-fruntieri, jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea tieħu responsabbiltà akbar
fid-difiża u l-protezzjoni taċ-ċittadini tagħha, il-valuri tagħhom u l-istil ta’ ħajjithom.
Filwaqt li l-Unjoni Ewropea ma tistax tissostitwixxi l-isforzi tal-Istati Membri fil-qasam taddifiża, tista’ tħeġġiġhom jikkollaboraw ħalli jiżviluppaw t-teknoloġiji u t-tagħmir meħtieġa
biex jindirizzaw l-isfidi tad-difiża u s-sigurtà komuni. L-Unjoni Ewropea qed iżżid il-kontribut
tagħha għas-sigurtà u d-difiża kollettivi tal-Ewropa, billi qed taħdem mill-qrib ma’ sħabha,
qabelxejn mal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (in-NATO).

X’INHU L-FOND?

Tliet kwarti
mill‑Ewropej iridu
Politika ta’ Sigurtà
u ta’ Difiża Komuni
msaħħa

Il-Fond Ewropew għad-Difiża se jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-Ewropa fil-protezzjoni u d-difiża taċċittadini tagħha. Se jikkoordina, jissupplimenta u jamplifika l-investimenti nazzjonali fid-difiża.
Il-Fond se jippromwovi l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri fil-produzzjoni ta’ teknoloġija u tagħmir tad-difiża mill-aktar
moderni u interoperabbli. Se jħeġġeġ bil-qawwa l-parteċipazzjoni ta’ intrapriżi żgħar u medji fi proġetti kollaborattivi
u se jrawwem soluzzjonijiet b’innovazzjoni rivoluzzjonarja.

IL-FOND X’SE JIKSEB?
Se jaġixxi bħala katalist għal bażi xjentifika u industrijali innovattiva u kompetittiva li tkun kapaċi tissodisfa
l-ħtiġijiet tad-difiża tal-Ewropa b’teknoloġija u tagħmir kompletament interoperabbli tal-aħħar ġenerazzjoni.
Permezz tal-ġbir flimkien tar-riżorsi, l-Istati Membri jistgħu jiksbu valur aħjar għall-investiment tagħhom
u jiżviluppaw teknoloġiji u tagħmir li ma jkunx possibbli li kieku jaħdmu b’mod indipendenti minn xulxin.
Dan l-appoġġ tul il-partijiet kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tar-riċerka u l-iżvilupp se jiżgura li r-riżultati tar-riċerka
ma jintilfux minħabba nuqqas ta’ finanzjament biex it-teknoloġija tkompli tiġi żviluppata u ttestjata.

L-ISPIŻA TAL-FRAMMENTAZZJONI U L-INEFFIĊJENZI LI
HEMM BĦALISSA
L-UE
Nefqa għad-Difiża
Ammont totali
% tal-PDG
Investiment għal kull suldat
Duplikazzjoni tas-Sistemi fl-Użu

L-ISTATI UNITI

€227 biljun
1.34

€545 biljun
3.3

€27.639

€108.322

Numru ta’ tipi ta’ sistemi ta’
armamenti*

178

30

Tankijiet tal-gwerra prinċipali

17

1

Destrojers/frejgati.

29

4

Ajruplani tal-ġlied

20

6
* L-għadd ta’ tipi ta’ sistemi ta’ armamenti għal kategoriji magħżula ta’ sistemi ta’ armamenti
Sors: In-NATO, Istitut Internazzjonali għall-Istudji Strateġiċi, SIPRI, Munich Security Report 2017

In-nuqqas ta’ kooperazzjoni bejn
l-Istati Membri fil-qasam tassigurtà u d-difiża hu stmat li jiswa
bejn €25 biljun u €100 biljun fissena.

Attwalment, madwar 80% talakkwist
fil-qasam
tad-difiża
jitmexxa fuq bażi purament
nazzjonali, u dan iwassal għal
duplikazzjoni għalja tal-kapaċitajiet
militari.

Mill-2010 ’l hawn, kull sena ntefqu
inqas minn €200 miljun fis-sena fuq
riċerka u teknoloġija kollaborattivi
Ewropej fil-qasam tad-difiża.

KIF JIĠI FFINANZJAT?
Il-Kummissjoni tipproponi baġit ta’ €13-il biljun għas-snin 2021-2027 li jiġi ddedikat għall-Fond Ewropew għad-Difiża.
L-UE se ssir waħda mill-aqwa erba’ investituri fir-riċerka fil-qasam tad-difiża fl-Ewropa.
L-appoġġ għall-Fond Ewropew għad-Difiża jista’ jiġi kkumplimentat bl-użu ta’ appoġġ finanzjarju permezz tal-Fond
InvestEU immirat għas-settur tad-difiża.

BAĠIT TAL-UE DDEDIKAT GĦALL-FOND EWROPEW GĦAD-DIFIŻA
€4.1 biljun
f’finanzjament għal
riċerka kollaborattiva
dwar id-difiża li tittratta
t-theddid emerġenti
u futur għas-sigurtà

€13-il
biljun

€8.9 biljun għallkofinanzjament ta’
proġetti kollaborattivi
fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet
li jikkumplimenta
l-kontribuzzjonijiet
nazzjonali

IL-FOND KIF SE JAĦDEM?
Il-Fond se jappoġġa proġetti kompetittivi u kollaborattivi fil-qasam tad-difiża tul iċ-ċiklu kollu tar-riċerka u l-iżvilupp ħalli
jħalli impatt akbar.
L-UE tiffinanzja direttament l-ispejjeż totali tul il-fażi tar-riċerka, b’mod partikolari permezz ta’ għotjiet. Wara din il-fażi,
il-Fond se jikkumplimenta l-investiment tal-Istati Membri billi jikkofinanzja sa 20% tal-ispejjeż għall-iżvilupp ta’ prototipi
u sa 80% tal-attivitajiet ta’ ċertifikazzjoni u ttestjar sussegwenti.
Il-Fond ma jkoprix il-fażi tal-akkwist. Madankollu, meta l-Istati Membri jiddeċiedu b’mod konġunt li jakkwistaw xi kapaċità,
pereżempju billi b’mod konġunt jakkwistaw ħelikopters, il-Kummissjoni tista’ toffrilhom appoġġ prattiku, tgħinhom biex
jagħżlu l-arranġamenti finanzjarji effettivi, tipprovdilhom termini u ftehimiet qafas u tagħtihom pariri dwar l-istrutturi
tas-sjieda.

Kapaċità
Riċerka

Żvilupp
Riċerka

Akkwist
Il-kofinanzjament tal-UE mal-Istati Membri
€8.9 biljun
għall-2021-2027

€4.1 biljun
mill-baġit tal-UE
għall-2021-2027

Il-Fond
Ewropew għadDifiża

Għodod
finanzjarji
(Baġit tal-Istati Membri)

€13-il biljun
għall-2021-2027

>

Il-proġetti kollaborattivi biss huma eliġibbli. Kull proġett għandu jkollu mill-inqas 3 parteċipanti minn 3 Stati Membri
differenti.

>

Il-proġetti se jkunu definiti skont il-prijoritajiet stabbiliti mal-Istati Membri bl-għan li jagħtu kontribut lillinteressi tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni, b’konformità mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula mill-Istati
Membri fil-qafas tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni u minn organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali oħra
(in-NATO).

>

Il-Fond se jinċentiva l-parteċipazzjoni transfruntiera tal-SMEs billi jipprovdi rati ogħla ta’ finanzjament u jiffavorixxi
proġetti minn konsorzji li jinkludu l-SMEs.

>

5% tal-baġit se jitwarrbu għal innovazzjoni rivoluzzjonarja b’ riskju għoli li tagħti spinta lill-prominenza
teknoloġika fit-tul tal-Ewropa u l-awtonomija tad-difiża tagħha.

>

Sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi tal-UE jintużaw tajjeb, il-Fond se jikkofinanzja biss l-iżvilupp ta’ prototipi komuni li fil-każ
tagħhom l-Istati Membri jintrabtu li jixtru l-prodott finali. L-UE mhi se tkun is-sit tal-ebda kapaċità.

>

Jekk ikunu eliġibbli, il-proġetti ta’ Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO), jistgħu jirċievu rata ogħla ta’
kofinanzjament tal-UE (kofinanzjament bonus ta’ 10% addizzjonali), iżda l-kontribuzzjoni mill-Fond mhix awtomatika.

X’KIENU L-PASSI IMPORTANTI LI WASSLU GĦALL-FOND?
Il-Fond jibni fuq l-isforzi li saru mill-Kummissjoni ta’ Juncker li tippromwovi u tittestja l-kooperazzjoni fil-qasam taddifiża.
€90 miljun mill-baġit tal-UE għall-2019-2017 ġew allokati għar-riċerka fid-difiża u l-ewwel sett ta’ għotjiet tal-UE għal
proġetti dwar ir-riċerka fid-difiża diġà ġie ffirmat. Fosthom, b’għotja ta’ €35 miljun, il-proġett Ocean2020 jappoġġa
s-sorveljanza marittima u l-missjonijiet ta’ interdizzjoni fuq il-baħar u għal dak il-għan se jintegra d-droni u s-sottomarini
mingħajr ekwipaġġ fl-operazzjonijiet tal-flotta. Sejħiet ġodda għal proposti tar-riċerka fid-difiża se jiġu varati dalwaqt.
Il-Kummissjoni varat ukoll Programm ta’ Żvilupp Industrijali u tad-Difiża Ewropea (EDIDP) b’€500 miljun previsti għall2019 u l-2020. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill laħqu qbil proviżorju dwar il-programm, li se jsir applikabbli f’Jannar
2019.

IL-FOND KIF SE JIKKUMPLIMENTA INIZJATTIVI OĦRA
FIL‑QASAM TAD-DIFIŻA?
>

L-iżgurar li jkun hemm rabtiet mill-qrib bejn il-Fond Ewropew għad-Difiża u l-proġetti implimentati fil-qafas talKooperazzjoni Strutturata Permanenti fil-qasam tad-difiża (PESCO).

>

Appoġġ lil attivitajiet oħra relatati mad-difiża permezz ta’ €10.5 biljun tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi, strument
estern għall-baġit propost barra mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali. Il-faċilità għandha l-għan li żżid l-appoġġ tal-UE għalloperazzjonijiet ta’ paċi minn pajjiżi terzi madwar id-dinja; li tkopri l-ispejjeż komuni tal-missjonijiet militari tal-Politika ta’
Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (bħalissa koperti mill-mekkaniżmu Athena); li tippermetti lill-UE tidħol għal azzjonijiet usa’
mmirati biex jappoġġaw lill-forzi armati ta’ pajjiżi terzi b’infrastruttura, tagħmirjew assistenza teknika militari.

>

Se jiġi allokat baġit dedikat ta’ €6.5 biljun għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa biex jitjiebu l-infrastrutturi strateġiċi tattrasport tal-UE biex jiġu adattati għall-mobbiltà militari.

>

L-ispinta li se tingħata lill-effikaċja tal-kooperazzjoni permezz ta’ €100 biljun għall-programm ta’ riċerka u innovazzjoni
Orizzont Ewropa, se tiżgura li r-riżultati tar-riċerka ċivili jkunu ta’ benefiċċju għall-kapaċitajiet tad-difiża u viċiversa. Dan
se jgħin biex tiġi evitata duplikazzjoni bla bżonn.
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