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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea
(2013/2125(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Europea (TUE),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta’ Diċembru 2012 u 
l-proċess li jwassal għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew dwar id-difiża skedata għad-19 u l-
20 ta’ Diċembru 2013,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' Lulju 2013 bl-isem “Lejn 
settur tad-difiża u tas-sigurtà aktar kompetittiv u effiċjenti” (COM(2013)0542),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2007 bl-isem 
"Strateġija għal industrija tad-difiża Ewropea aktar b’saħħitha u kompetittiva" 
(COM(2007)0764),

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Ewropea ta’ Sigurtà, adottata mill-Kunsill Ewropew fit-
12 ta' Diċembru 2003, u r-rapport dwar l-implimentazzjoni tagħha, li ġie approvat mill-
Kunsill Ewropew fil-11 u t-12 ta' Diċembru 2008,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija għall-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea, 
adottata mill-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża fl-14 ta’ Mejju 2007,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/411/PESK tat-12 ta' Lulju 2011 li 
tiddefinixxi l-istatut, is-sede u r-regoli operattivi tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u li 
tħassar l-Azzjoni Konġunta 2004/551/PESK1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-22 ta’ Novembru 2012 dwar l-
implimentazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni2, u tal-14 ta’ Diċembru 2011 
dwar l-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq is-settur tad-difiża fl-Istati Membri tal-UE3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2013),

Politika operattiva ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni teħtieġ bażi industrijali u teknoloġika 
tad-difiża Ewropea b’saħħitha

1. Ifakkar li Politika operattiva ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni teħtieġ bażi industrijali u 
teknoloġika tad-difiża Ewropea (EDTIB) b’saħħitha, li tikkostitwixxi element ewlieni 
għall-kapaċità tal-Ewropa li tiżgura s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha, tħares il-valuri tagħha u 
tippromwovi l-interessi tagħha;

                                               
1 ĠU L 183, 13.7.2011, p. 16.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0455.
3 Testi adottati, P7_TA(2011)0574.
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2. Ifakkar il-livell ta’ ambizzjonijiet operattivi stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-Kunsill dwar it-
tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-11 ta’ Diċembru 2008 u l-ħidmiet ċivili u militari stabbiliti fl-
Artikolu 43(1) TUE; ifakkar l-impenn tal-Istati Membri li jtejbu l-kapaċitajiet militari 
tagħhom; jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex iniedi l-iżvilupp ta’ politika Ewropea dwar 
il-kapaċitajiet u l-armamenti (ECAP) għal dan il-għan, kif stipolat fl-Artikolu 42(3) TUE;

3. Jiġbed l-attenzjoni għat-tibdil strateġiku fix-xenarju globali, it-tnaqqis fil-baġits tad-difiża 
u l-fatt li l-kumpaniji Ewropej tad-difiża qed jaġġustaw għal din is-sitwazzjoni billi 
jagħmlu enfasi fuq l-esportazzjonijiet f’pajjiżi terzi, akkost li jittrasferixxu teknoloġiji 
sensittivi, u tad-drittijiet ta’ propjetà intelletwali, u billi jċaqalqu l-produzzjoni barra mill-
UE; hu mħasseb dwar it-tnaqqis fl-investiment tad-difiża li jesponi lill-EDTIB aktar għar-
riskju li tiġi kkontrollata u mxekkla fl-attivitajiet tagħha minn setgħat terzi b’interessi 
strateġiċi differenti;

4. Jenfasizza li bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-politiki tal-UE dwar l-industrija, l-
ispazju u r-riċerka jkopru l-ambitu tad-difiża; jinnota li l-programmi tal-Unjoni f’oqsma 
oħra bħas-sigurtà interna u fil-fruntieri, il-ġestjoni tad-diżastri u l-iżvilupp joffru prospett 
sinifikanti li jsir żvilupp konġunt tal-kapaċitajiet għal dawk il-politiki u għat-twettiq tal-
missjonijiet tal-PSDK;

5. Ifakkar il-ħtieġa li jsir progress fil-konsolidazzjoni tal-EDTIB, minħabba l-fatt li -
quddiem teknoloġiji li dejjem qed isiru sofistikati u spejjeż akbar, kompetizzjoni 
internazzjonali li qed tiżdied, u baġits tad-difiża u volumi ta’ produzzjoni li qed jonqsu - l-
industrija tad-difiża fl-ebda Stat Membru tal-UE ma tista' tibqa' sostenibbli fuq bażi 
strettament nazzjonali; jiddisjaċih għall-fatt li, filwaqt li nkiseb ċertu livell ta’ 
konċentrazzjoni fl-industriji ajruspazjali Ewropej, is-setturi tat-tagħmir tal-art u ta’ dak 
navali għadhom frammentati ħafna bejn il-pajjiżi;

6. Jinnota l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Lulju 2013 u l-abbozz ta’ rapport 
tas-SEAE; iqis li hu ta’ dispjaċir li l-Kummissjoni u s-SEAE ma ħarġux dikjarazzjoni 
Ewropea konġunta bi preparazzjoni għas-samit dwar id-difiża tal-Kunsill Ewropew 
f’Diċembru ta’ din is-sena;

7. Ifakkar li l-Kummissjoni u l-ministri tad-difiża tal-UE diġà enfasizzaw il-ħtieġa għal 
azzjoni urġenti f’dan il-qasam fl-2007 b’Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dedikata u 
strateġija tal-EDA dwar l-EDTIB; jiddispjaċih għall-opportunitajiet mitlufa għat-tressiq 
regolari ta’ rapporti ta’ implimentazzjoni u ta’ aġġornament ta’ strateġiji wara d-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona; iqis li hu ta’ dispjaċir li l-komunikazzjoni l-ġdida ma 
teżaminax il-qagħda preżenti tal-istrateġiji preċedenti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
EDA sabiex fil-futur jiżviluppaw strateġija konġunta tal-EDTIB, ibbażata fuq l-esperjenzi 
tal-passat;

8. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jpoġġi fuq l-aġenda tas-samit tiegħu f’Diċembru 
t-tisħiħ tad-difiża Ewropea; jappella lill-Kunsill Ewropew sabiex jagħti l-ispinta ġdida 
meħtieġa għas-sostenn ta’bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża tassew Ewropea, li se 
tkun ibbażata fuq il-kapaċità u se tippromwovi sinerġiji, tipprovdi għall-użu effiċjenti tar-
riżorsi, tevita d-duplikazzjoni u tkun integrata u kompetittiva fis-suq globali;

L-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti u l-konsolidazzjoni tad-domanda
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9. Iqis li hu ta’ dispjaċir li l-isforzi tal-passat għall-konsolidazzjoni tad-domanda ma tejbux 
il-frammentazzjoni tad-domanda fl-UE, bi 28 konsumatur tad-difiża nazzjonali u 
saħansitra b’għadd akbar ta’ konsumaturi ta’ prodotti għall-użu ċivili u militari; 
jiddispjaċih dwar ir-riżultati limitati tal-Pjan ta’ Żvilupp tal-Kapaċitajiet tal-EDA; 
għalhekk, jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex iniedi proċess ta’ rieżami tad-difiża tal-
Ewropa u jsarraf fir-realtà l-koordinazzjoni tal-proċessi tal-ippjanar tad-difiża nazzjonali 
fil-livell tal-UE; abbażi ta’ din il-valutazzjoni, jistieden lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà biex tibda proċess estensiv għall-iżvilupp ta’ White Paper dwar is-Sigurtà u d-
Difiża sabiex tiffaċilita l-ambizzjonijiet strateġiċi tal-UE u l-proċessi ta’ żvilupp tal-
kapaċitajiet;

10. Jappella lill-Istati Membri biex jissinkronizzaw u jippjanaw b’mod konġunt il-ġestjoni
taċ-ċiklu tal-ħajja tal-kapaċitajiet tad-difiża tagħhom; iqis li politika Ewropea komuni 
dwar kapaċitajiet u armamenti tkun prerekwiżit biex l-armonizzazzjoni ta’ rekwiżiti 
militari ssir armonizzazzjoni tal-akkwist tat-tagħmir fost l-Istati Membri, b’hekk jinħolqu 
l-kundizzjonijiet tajbin għar-ristrutturar transnazzjonali b’suċċess tal-industrija tad-difiża 
tal-UE li tkun orjentata lejn id-domanda;

Il-ħtieġa għal approċċ komuni għall-istandardizzazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni

11. Itenni l-importanza fundamentali tal-istandardizzazzjoni tat-tagħmir tad-difiża għat-
twaqqif ta' suq uniku Ewropew kompetittiv tad-difiża, kif ukoll biex għall-iżgurar tal-
interoperabilità u l-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni dwar programmi tal-armamenti, għall-
integrazzjoni u t-tqassim tal-proġetti, u għall-interoperabilità sostnuta fost il-forzi tal-Istati 
Membri;

12. Ifakkar li hemm proliferazzjoni ta’ standards industrijali li jikkompetu kontra xulxin għall-
prodotti ċivili u militari; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa aktar standards 
industrijali bl-integrazzjoni bikrija ta’ aspetti militari pprovduti mill-EDA; jappella lill-
Istati Membri sabiex jiżguraw li l-passi futuri tagħhom biex jistabbilixxu l-istandards tad-
difiża jkunu bbażati fuq is-suġġerimenti ċivili mressqa mill-Kummissjoni u mill-
organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni;

13. Jappella lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw il-proċeduri taċ-ċertifikazzjoni Ewopea bir-
rikonoxximent reċiproku ta’ ċertifikati u l-iżvilupp fil-futur ta’ proċeduri komuni Ewropej 
ta’ ċertifikazzjoni ċivili u militari;

Żgurar tas-sigurtà tal-provvista;

14. Fil-kuntest tar-ristrutturar tal-industrija, jissottolinja wkoll l-importanza li jiġi żgurat li s-
sigurtà tal-provvista ma tkunx f'riskju; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni 
sabiex jiżviluppaw malajr reġim komprensiv u ambizzjuż dwar is-sigurtà tal-provvista fl-
UE kollha u li jkun ibbażat fuq sistema ta' garanziji reċiproki, possibbilment bl-użu tal-
bażi legali ta’ kooperazzjoni strutturata permanenti;

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, bħala l-ewwel passi lejn dan l-għan, biex jisfruttaw bis-sħiħ il-
potenzjal tal-liċenzji ġenerali u globali skont id-Direttiva 2009/43/KE dwar trasferimenti 
ta' produtti relatati mad-difiża fl-UE u biex tħaffef ix-xogħol biex jibda jitħaddem l-
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Arranġament Qafas tal-2006 għas-Sigurtà tal-Provvista f'Ċirkustanzi ta' Urġenza 
Operattiva;

16. Jistieden lill-EDA u lill-Kummissjoni biex iressqu strateġija konġunta ta’ ħelsien mid-
dipendenza rigward teknoloġiji kritiċi, b’mod partikolari fir-rigward ta’ aċċess mhux 
limitat u disponibbiltà ta’ teknoloġiji essenzjali ewlenin ċivili jew militari (b’użu doppju), 
bħall-innovazzjoni ta’ mikro/nanoelettronika u fotonika, li għandhom jiġu kkunsidrati 
bħala kritiċi għall-missjonijiet tal-PSDK;

Spinta ġdida għall-kooperazzjoni tal-armamenti

17. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jindirizzaw il-kapaċitajiet industrijali eċċessivi li 
jirriżultaw minn tnaqqis fid-domanda billi jniedu proġetti ġodda konġunti, u b’mod 
partikolari biex jiżviluppaw teknoloġiji abilitanti ewlenin b’applikazzjonijiet ċivili-militari 
bħas-sistemi tal-ajru telepilotati, irawmu l-iżvilupp ta’ teknoloġiji avanzati u jgħinu biex 
iżommu l-kompetenzi ewlenin fl-Ewropa; iħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-UE fi proġetti 
konġunti permezz tal-ksib ta’ kapaċitajiet għal użu doppju u tal-akkwist possibbli ta’ 
prototipi;

18. Iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew, fuq l-isfond tal-arranġament amministrattiv eżistenti bejn l-
EDA u l-Organizzazzjoni Konġunta għall-Kooperazzjoni fil-Qasam tal-Armamenti 
(OCCAR), sabiex jiżgura l-implimentazzjoni b’suċċess ta’ proġetti komuni u jinħolqu 
rabtiet aktar b’saħħithom bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet;

19. Jappella lill-Kunsill Ewropew sabiex jippermetti lill-EDA tassumi bis-sħiħ ir-rwol 
istituzzjonali tagħha; itenni l-ħtieġa urġenti lill-Istati Membri biex jipprovdu finanzjament 
adegwat lill-EDA għall-firxa sħiħa tal-missjonijiet u l-kompiti tagħha; huwa tal-opinjoni li 
dan isir l-aħjar permezz ta’ finanzjament tal-persunal u tal-ispejjeż tal-Aġenzija mill-baġit 
tal-Unjoni, mill-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss; 

Appoġġ għall- missjonijiet tal-PSDK permezz ta’ riċerka u żvilupp fl-Ewropa

20. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tniedi azzjoni preparatorja għal riċerka ffinanzjata 
mill-UE b’appoġġ għall-missjonijiet tal-PSDK u jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tagħmel proposta speċifika bħala prekursur għal dawn il-programmi kmieni fil-qafas 
finanzjarju pluriennali li jmiss;

21. Jikkunsidra li l-innovazzjoni u r-riċerka tad-difiża relatata mal-EDTIB għadhom fuq bażi 
etikament valida; jinnota li kapitolu sħiħ tat-Trattat ta’ Lisbona huwa ddedikat lill-politika 
komuni tas-sigurtà u d-difiża, li tinkludi riċerka teknoloġika għad-difiża u d-definizzjoni 
ta’ difiża komuni tal-Unjoni;

22. Jinkoraġixxi lill-EDA sabiex tibni fuq ir-rekord tal-prestazzjoni tagħha ta’ programmi ta’ 
investiment konġunti ta’ suċċess u sabiex taħdem flimkien mal-Kummissjoni sabiex 
iniedu programmi ta’ riċerka u żvilupp, ibbażati fuq l-Artikolu 185 tat-TFUE;

Tisħiħ tas-suq intern fit-tagħmir tad-difiża

23. Jappella lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jiżguraw li d-direttivi tal-2009 dwar 
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it-trasferimenti u l-akkwisti tad-difiża jkunu applikati b'mod korrett u koerenti, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' kwalunkwe eżenzjoni mir-regoli tal-UE skont l-Artikolu 346 
TFUE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżid l-isforzi tagħha ħalli toħloq kundizzjonijiet 
ugwali fis-suq tad-difiża, li jillimitaw għall-anqas livell possibbli l-użu ta’ prattiki tas-suq 
li huma ta’ xkiel tad-derogi ġustifikati kif suppost; jinnota, b'mod partikolari, il-ħtieġa li 
jissaħħaħ il-kontroll tal-għajnuna mill-istat;

24. Jitlob lill-Istati Membri, lill-EDA u lill-Kummissjoni jaħdmu flimkien sabiex bilmod 
ineħħu r-rekwiżiti ta’ kumpens, filwaqt li jrawmu l-integrazzjoni tal-industriji tal-Istati 
Membri iżgħar fil-bażi teknoloġika u industrijali tad-difiża Ewropea permezz ta' mezzi 
oħra għajr il-kumpens;

L-EDTIB hija kuntest globali

25. Jinnota li l-iżvilupp ta’ EDTIB vijabbli jista’ jinħaseb biss fis-suq globali u jinkoraġixxi 
lill-Kummissjoni u lill-Kunsill Ewropew sabiex jindirizzaw il-kwistjoni b’perspettiva 
globali; jikkunsidra li l-adozzjoni ta’ miżuri protezzjonisti tmur kontra l-għan li tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-industrija tad-difiża Ewropea;

26. Jikkundanna l-inugwaljanza attwali f’termini ta’ aċċess tas-suq reċiproku bejn l-Istati 
Uniti u l-Ewropa u l-iżbilanċ li jirriżulta minnha fis-suq tad-difiża; jappella għal sforzi 
sabiex tintlaħaq reċiproċità ġenwina fl-aċċess tal-akkwist pubbliku tad-difiża fuq iż-żewġ 
naħat tal-Atlantiku;

27. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President tal-
Kunsill Ewropew, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-
parlamenti tal-Istati Membri, lill-Assemblea Parlamentari tan-NATO u lis-Segretarju 
Ġenerali tan-NATO.


