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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jinkludi s-suġġett tas-swieq Ewropej tad-difiża 

fuq l-aġenda għas-summit tiegħu ta' Ġunju 2015; madankollu, jiġbed l-attenzjoni għall-fatt 

li l-adozzjoni ta' azzjonijiet strateġiċi mill-Kunsill Ewropew f'Diċembru 2013 ma 

rriżultatx f'miżuri speċifiċi u kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn id-diversi partijiet 

interessati  tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK); jistieden lill-Kunsill 

Ewropew jipprovdi linji gwida speċifiċi għal politiki ta' difiża u s-suq Ewropew tad-difiża, 

filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-settur tad-difiża, bil-għan li jissaħħaħ is-suq intern 

tad-difiża u s-sigurtà; 

2. Ifakkar li l-politiki tas-suq intern u dawk tad-difiża ma għandhomx jitqiesu bħala opposti 

għal xulxin; jenfasizza li suq intern li jiffunzjona sew għall-prodotti marbuta mad-difiża 

jikkontribwixxi b'mod qawwi għall-kisba tal-objettivi tal-PSDK, u jiddispjaċih dwar il-fatt 

li sa issa ftit sar progress f'din id-direzzjoni minkejja l-adozzjoni tad-Direttivi tal-Pakkett 

tad-Difiża tal-2009; jisħaq li implimentazzjoni korretta tal-qafas legali għall-akkwist 

pubbliku tal-UE mill-Istati Membri tista' tikkontribwixxi għal nefqa tad-difiża aktar 

effiċjenti u tista' ssaħħaħ il-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea (EDTIB); 

jemmen, f'dan ir-rigward, li kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-Istati Membri se tgħin 

biex jiġi evitat sforz doppju u jkollha effett indirett aktar pożittiv fid-diversi setturi li 

huma interkonnessi; 

3. Jindika li, minħabba l-impatt tal-kriżi ekonomika u t-tnaqqis li qed isir fil-baġits tad-difiża 

tal-Istati Membri fi żmien ta' sfidi u theddid globali miżjuda, huwa importanti li issa, aktar 

minn qatt qabel, isir l-aqwa użu possibbli tar-riżorsi billi tittejjeb il-koordinazzjoni, b'mod 

partikolari dwar il-kapaċitajiet tad-difiża; jenfasizza l-ħtieġa għall-ippjanar minn qabel tal-

investiment strateġiku fix-xiri u l-modernizzazzjoni tat-tagħmir mill-Istati Membri; 

4. Jenfasizza li l-Pakkett tad-Difiża mniedi mill-Kummissjoni għandu l-għan li jappoġġja l-

kompetittività tas-settur Ewropew tad-difiża u wieħed mill-objettivi tiegħu hu li jillimita l-

problemi li jirriżultaw mill-frammentazzjoni tas-suq Ewropew tad-difiża, minn ċerti 

attitudnijiet protezzjonisti fl-għoti ta' kuntratti tad-difiża u n-nuqqas ta' koordinazzjoni 

bejn is-sistemi ta' kontroll differenti tal-Istati Membri dwar it-trasferimenti ta' prodotti 

relatati mad-difiża; 

5. Jenfasizza li suq uniku tad-difiża jiżgura trasparenza sħiħa u jipprevjeni sforz doppju, li 

jirriżulta f'distorsjoni fis-suq; jindika li s-suċċess ta' missjonijiet ta' paċi u sigurtà tal-

PSDK jiddependi fil-biċċa l-kbira mill-kapaċitajiet ta' reazzjoni rapida u li integrazzjoni 

akbar hija ta' importanza fundamentali fl-integrazzjoni tal-proċessi u t-tnaqqis ta' spejjeż; 

6. Jindika li t-tlestija ta' suq Ewropew tad-difiża teħtieġ bażi industrijali ferm kompetittiva 

mmexxija mill-innovazzjoni u t-teknoloġija li tista' tiġġenera sinerġiji permezz ta' 

kooperazzjoni transkonfinali aktar mill-qrib, u li avvanzi fir-riċerka b'użu doppju huma ta' 

importanza fundamentali fil-garanzija tal-indipendenza tagħna u fl-iżgurar tas-sigurtà tal-
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provvista, b'mod partikolari ta' oġġetti kruċjali; 

L-użu tar-regoli tas-suq intern sal-potenzjal massimu tagħhom 

7. Jistieden lill-Kummissjoni, bil-ħsieb li ttejjeb l-effikaċja tal-missjonijiet tal-PSDK, iġġib 

ir-regoli finanzjarji li jirregolaw il-baġit ġenerali tal-UE konformi mad-dispożizzjonijiet 

tal-akkwist pubbliku ġdid u d-Direttivi dwar l-għoti ta' kuntratti, b'mod partikolari rigward 

il-missjonijiet tal-PSDK, bil-ħsieb li tiġi żgurata implimentazzjoni rapida u flessibbli tal-

operazzjonijiet ċivili; 

8. Jinnota li biex jissaħħu l-innovazzjoni teknoloġika u d-difiża Ewropej u jkun hemm 

iffrankar sostanzjali, l-Ewropa teħtieġ tibni ekonomiji ta' skala u jkollha suq komuni tal-

UE għall-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża, ukoll bil-ħsieb li titrawwem industrija 

Ewropea tad-difiża moderna, integrata u kompetittiva; jenfasizza li r-regoli tas-suq intern 

għandhom jintużaw sal-potenzjal sħiħ tagħhom biex jegħelbu l-frammentazzjoni kontinwa 

tas-settur Ewropew tad-difiża u tas-sigurtà, u dan iwassal għal duplikazzjoni tal-

programmi ta' tagħmir tad-difiża u nuqqas ta' trasparenza rigward ir-relazzjonijiet bejn l-

amministrazzjonijiet nazzjonali tad-difiża u l-industrija tad-difiża, permezz ta' aktar 

kooperazzjoni transkonfinali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jneħħu r-regoli nazzjonali li ma 

jikkonformawx mad-Direttivi 2009/43/KE u 2009/81/KE u li qegħdin jostakolaw is-suq 

intern għall-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża, u biex jimplimentaw u jinfurzaw b'mod 

korrett id-Direttiva 2009/81/KE dwar l-akkwist pubbliku fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà ta' 

natura sensittiva u d-Direttiva 2009/43/KE dwar it-trasferiment ta' prodotti relatati mad-

difiża; jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi speċifiċi biex tiżgura li d-Direttivi jiġu 

applikati b'mod xieraq u tivverifika u timmonitorja l-proċeduri ta' traspożizzjoni 

nazzjonali sabiex tiżgura li ma jirriżultawx f'distorsjoni fis-suq; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni, bil-ħsieb li jsir l-aqwa użu possibbli tar-riżorsi, tħeġġeġ lill-

Istati Membri jagħmlu akkwisti konġunti permezz ta' korpi tal-akkwist ċentrali bħall-

Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA), kif previst fid-Direttiva 2009/81/KE; 

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha sabiex jinkisbu kundizzjonijiet ekwi fis-

swieq Ewropej tad-difiża sabiex jiġu miġġielda l-prattiki protezzjonisti mill-Istati Membri 

billi tiġi promossa l-kooperazzjoni transkonfinali u aċċess aħjar għall-ktajjen tal-provvista 

tal-industrija tad-difiża u billi jittieħdu passi biex tiġi fi tmiemha s-sitwazzjoni fejn xi Stati 

Membri jaġixxu biss bħala fornituri u oħrajn jaġixxu biss bħala xerrejja għat-teknoloġija 

tad-difiża; jemmen, f'dan ir-rigward, li l-użu tal-esklużjonijiet kif iddikjarat fid-

Direttiva 2009/81/KE għandu jkun ġustifikat kif meħtieġ; jistieden lill-Kummissjoni biex 

tinforma lill-Parlament dwar l-effetti ta' seba' settijiet ta' Noti ta' Gwida (Kamp ta' 

Applikazzjoni, Esklużjonijiet, R&Ż, Sigurtà tal-Provvista, Sigurtà tal-Informazzjoni, 

Sottokuntrattar, Tpaċijiet) li diġà ġew ippubblikati u jinnota li l-Kummissjoni tippjana li 

toħroġ tnejn oħra fl-2015; jemmen li dawn in-noti jikkostitwixxu l-opportunità perfetta 

għall-Kummissjoni biex tistabbilixxi djalogu mal-Istati Membri dwar suġġetti li qatt ma 

ġew indirizzati b'mod strutturat u miftuħ, u jitlob informazzjoni dwar l-eżitu ta' tali 

djalogu mal-Istati Membri; 

11. Jinnota li, fil-formulazzjoni attwali tiegħu u fil-prattika, l-Artikolu 346 tat-TFUE xorta 

joffri lill-Istati Membri ammont kbir ta' marġini ta' diskrezzjoni f'dak li jirrigwardja r-

rikors għall-applikazzjoni tiegħu u b'hekk jidderoga milli japplikaw il-liġijiet tal-UE dwar 
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l-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża f'kuntratti tad-difiża; jistieden, għalhekk, lill-Istati 

Membri biex b'mod effikaċi u korrett japplikaw l-Artikolu 346 tat-TFUE b'mod li huwa 

konsistenti mar-rekwiżiti stabbiliti fir-regoli tal-UE, id-Direttivi tas-Suq Intern u r-regoli 

tal-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża; ifakkar li, skont il-każistika stabbilita tal-Qorti 

tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-miżuri taħt l-Artikolu 346 għandhom ikunu limitati 

għal każijiet ta' eċċezzjoni u definiti b'mod ċar, u ma għandhomx jaqbżu l-limiti ta' tali 

każijiet; iwissi li l-użu skorrett tad-deroga mir-regoli tas-Suq Uniku jdgħajjef b'mod attiv 

il-kompetizzjoni tal-UE, jillimita t-trasparenza, jiffaċilita l-korruzzjoni u b'hekk jagħmel 

ħsara lit-twaqqif ta' suq tad-difiża tal-UE, u huwa detrimentali għal EDTIB li jiffunzjona u 

għall-iżvilupp ta' kapaċitajiet militari kredibbli; 

12. Jinnota li, fit-terminu twil, l-eliminazzjoni gradwali sħiħa tat-tpaċijiet se tikkontribwixxi 

għal funzjonament aħjar tas-suq intern fis-settur Ewropew tad-difiża; jistieden, għalhekk, 

lill-Kummissjoni biex tkompli tissorvelja li l-Istati Membri qegħdin jeliminaw b'mod 

gradwali t-tpaċijiet mhux ġustifikati kif meħtieġ fuq il-bażi tal-Artikolu 346 tat-Trattat; 

iqis dan bħala indispensabbli biex jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel u t-trasparenza tas-

suq intern fis-settur Ewropew tad-difiża u kundizzjonijiet ekwi għall-fornituri kollha, 

b'mod partikolari l-SMEs; 

13. Ifakkar li l-ftehimiet qafas, is-sottokuntrattar u t-tqassim f'lottijiet għandhom ikunu mezz 

kif ktajjen ta' provvista stabbiliti jinfetħu għall-benefiċċju tal-SMEs; jirrimarka, 

madankollu, li l-prinċipji ta' trasparenza fil-katina tas-sottokuntrattar u ta' responsabbiltà 

konġunta għandhom jiġu garantiti; jistieden lill-Istati Membri, lill-Aġenzija Ewropea 

għad-Difiża u lill-Kummissjoni jaħdmu flimkien, kif ukoll ma' kuntratturi prinċipali, 

sabiex ikun żgurat li l-SMEs huma kompletament familjari mad-diversi stadji fil-katina 

tal-valur, peress li dan se jgħinhom jikkonsolidaw u jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom għall-

akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża u biex jiġġieldu l-iżvilupp ġeografikament 

żbilanċjat tal-bażi teknoloġika u tad-difiża Ewropea; 

14. Jinnota li l-adozzjoni, min-naħa tal-industrija, tal-istrumenti ewlenin tad-Direttiva dwar it-

Trasferiment tad-Difiża, b'mod speċifiku l-liċenzji ġenerali u ċ-ċertifikazzjoni ta' 

kumpaniji tad-difiża, tibqa' limitata ħafna, u li hemm lakuni fil-kooperazzjoni 

amministrattiva bejn l-Istati Membri biex jiżguraw miżuri ta' kontroll xierqa biex jiġi 

evitat ksur tat-termini u l-kundizzjonijiet tal-liċenzji ta' trasferiment; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-użu effikaċi ta' dawn l-istrumenti fil-prattika 

u, għalhekk, jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tistabbilixxi Grupp ta' Ħidma mal-Istati 

Membri dwar l-armonizzazzjoni tad-Direttiva tat-Trasferimenti Intra-UE; 

15. Jirrikonoxxi l-Pjan Direzzjonali tal-Komunikazzjoni tal-2014 intitolat "Lejn settur tad-

difiża u tas-sigurtà aktar kompetittiv u aktar effiċjenti" u l-impenn li ħadet il-Kummissjoni 

f'dan id-dokument biex tinvestiga kif l-impatt avvers tat-tpaċijiet meħtieġa minn pajjiżi 

terzi jistgħu jittaffew u dwar l-impatt tat-tpaċijiet fuq is-suq intern u l-industrija Ewropea, 

filwaqt li tenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni fil-ħin tiegħu u t-teħid ta' miżuri 

addizzjonali kif meħtieġ; jappoġġja bis-sħiħ l-isforzi tal-Kummissjoni biex tipprovdi 

gwida prattika għall-SMEs bl-użu ta' fondi Ewropej fi proġetti b'użu doppju; 

16. Ifakkar li l-Istati Membri, b'mod urġenti, jeħtieġ itejbu t-trasparenza tal-prattiki relatati 

mal-akkwist fis-settur tad-difiża fil-konfront tal-Kummissjoni u l-aġenziji tal-UE; 
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jenfasizza li l-proċeduri speċifiċi ta' akkwist bħall-proċedura nnegozjata mingħajr 

pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt għandhom ikunu limitati għal każijiet 

eċċezzjonali u ġġustifikati biss permezz ta' raġunijiet imperattivi ta' interess ġenerali 

marbuta mad-difiża u s-sigurtà, b'konformità mad-Direttiva 2009/81/KE; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tiżgura monitoraġġ xieraq biex tippermetti rappurtar komprensiv, fir-

rigward taż-żewġ Direttivi, lill-Parlament u l-Kunsill fl-2016 kif skedat; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra tippublika mill-aktar fis possibbli l-Green Paper 

tagħha dwar il-kontroll ta' assi, inizjalment skedata għal tmiem l-2014, skont il-Pjan 

Direzzjonali tagħha għall-2014, u biex twettaq analiżi xierqa u komprensiva tal-impatti 

tal-implimentazzjoni tal-Pakkett tad-Difiża, inkluż konsultazzjoni mal-assoċjazzjonijiet 

tal-industriji tad-difiża, l-Istati Membri, l-EDA u partijiet interessati rilevanti oħrajn, 

inklużi l-organizzazzjonijiet attivi fil-prevenzjoni ta' konflitt, il-paċi u s-sigurtà; 

18. Ifakkar fl-importanza ta' kontrolli regolari fuq it-tagħmir tad-difiża u s-sigurtà mill-

awtoritajiet superviżorji rilevanti, inkluż kontrolli fuq kontabilità xierqa; 

19. Jenfasizza li l-kooperazzjoni bejn sħab strateġiċi hija essenzjali għas-sigurtà tal-provvista 

Ewropea u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu l-akkwist 

pubbliku fil-qasam tad-difiża meta jinnegozjaw ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali; 

Eżami tal-pakkett dwar l-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża 

20. Jistieden lill-Kummissjoni biex fir-rapporti ta' implimentazzjoni tagħha lill-Parlament u l-

Kunsill dwar id-Direttivi 2009/81/KE u 2009/43/KE fl-2016, tevalwa bir-reqqa jekk u sa 

liema punt id-dispożizzjonijiet tagħhom ġew infurzati b'mod korrett u jekk l-objettivi 

ġewx milħuqa, u biex toħroġ bi proposti leġiżlattivi jekk is-sejbiet tar-rapport jippuntaw 

lejn din id-direzzjoni; 

21. Jisħaq fuq il-fatt li għandhom jiġu introdotti aktar obbligi speċjali ta' rappurtar għall-Istati 

Membri, flimkien ma' provvediment għal salvagwardji xierqa ta' kunfidenzjalità; 

22. Ifakkar li l-iskop tal-modernizzazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku tal-UE kif stabbiliti 

fid-Direttivi 2014/24/UE u 2014/25/UE, adottati fl-2014, huwa li tiġi żgurata t-trasparenza 

fil-katina tas-sottokuntrattar u l-konformità mal-liġi ambjentali, soċjali u tax-xogħol; 

jirrimarka li d-Direttivi l-ġodda joffru opportunitajiet għal proċeduri aktar simplifikati, 

bħall-użu tal-akkwist elettroniku, l-aggregazzjoni tad-domanda u l-użu tal-aktar offerta 

ekonomikament vantaġġuża, li jistgħu jiġu magħmula apposta għall-ispeċifiċitajiet tas-

settur tad-difiża u s-sigurtà; 

23. Jitlob, bil-ħsieb li tinbena industrija Ewropea innovattiva u kompetittiva u li jsir l-aħjar 

użu possibbli tal-baġits tas-sigurtà u tad-difiża, biex il-proċedura ġdida ta' "sħubija għall-

innovazzjoni" tiġi introdotta fl-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża, li tippermetti lill-

awtoritajiet kontraenti jistabbilixxu din il-proċedura għall-iżvilupp u l-akkwisti 

sussegwenti ta' prodotti ġodda u innovattivi, servizzi jew xogħlijiet, jipprovdu l-inċentivi 

meħtieġa tas-suq u jappoġġjaw l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet innovattivi mingħajr ma 

jingħalaq is-suq; 

24. Jenfasizza li waqt il-proċeduri ta' akkwist għat-tagħmir tad-difiża u s-sigurtà jrid jitqies l-
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iżgurar tal-protezzjoni u s-sigurtà massima tal-popolazzjoni ċivili; 
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