
PA\943364MT.doc PE516.616v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2013/2125(INI)

11.7.2013

ABBOZZ TA’ OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

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

Rapporteur għal opinjoni: Ildikó Gáll-Pelcz



PE516.616v01-00 2/3 PA\943364MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\943364MT.doc 3/3 PE516.616v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku reċenti wassal għal numru ta’ tnaqqis fil-baġits 
tad-difiża tal-maġġoranza tal-Istati Membri;

2. Ifakkar li, sabiex tiżdied il-kompetittività tal-industrija tad-difiża Ewropea, l-Istati Membri 
jeħtieġu jżidu b’mod urġenti t-trasparenza u l-ftuħ tas-swieq tad-difiża tagħhom; 
jikkunsidra li d-Direttiva 2009/81/KE dwar id-difiża u l-akkwist sensittiv tas-sigurtà 
ssaħħaħ is-suq waħdieni billi tnaqqas il-kumplessità tar-regoli tal-akkwist fis-settur tad-
difiża;

3. Jenfasizza li użu akbar ta’ tekniki ta’ akkwist innovattivi – speċjalment inklużi dawk 
relatati mal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti, l-użu tal-ICT u l-istabbiliment ta’ inċentivi għar-
R&Ż – għandhom jiġu promossi fl-akkwist tad-difiża, billi huma jistgħu jiġu b’mod 
partikolari adattati għal dan il-qasam u jistgħu jkollhom rwol ewlieni fit-tnaqqis tal-
amministrazzjoni u l-ispejjeż relatati mal-proċeduri tal-akkwist;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex huma wkoll jieħdu passi li jneħħu d-duplikazzjoni u l-
kapaċità eċċessiva fis-settur permezz ta’ spinta lill-kooperazzjoni fis-suq intern; jenfasizza 
l-benefiċċji potenzjali tal-akkwist konġunt f’termini tal-ekonomiji ta’ skala u ta’ 
interoperabbiltà;

5. Ifakkar li l-kuntratti mogħtija fil-qasam tad-difiża u s-sigurtà huma spiss teknikament 
kumplessi jenfasizza li sabiex ikunu faċilitati l-offerti transkonfinali, hemm ħtieġa li jiġu 
riveduti r-rekwiżiti tekniċi mhux kompatibbli jew mhux proporzjonati sabiex jonqsu u, 
fejn possibbli, jiġu eliminati l-ostakoli għas-suq intern;

6. Jitlob lill-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u lill-Kummissjoni jaħdmu flimkien sabiex 
irawmu l-integrazzjoni tal-industrija tal-iżgħar Stati Membri fil-bażi teknoloġika u 
industrijali tad-difiża Ewropea permezz ta’ mezzi oħra għajr il-kumpens;

7. Jinnota li l-frammentazzjoni tas-suq tad-difiża Ewropea hija ostaklu għall-intrapriżi żgħar 
u medji li jżidu s-sehem tagħhom f’dan is-suq; jenfasizza l-importanza ta’ possibbiltajiet 
għall-intrapriżi żgħar u medji biex jieħdu sehem fil-proċess ta’ ħolqien ta’ prodotti fis-
settur tal-apparat tad-difiża; iħeġġeg lill-Kummissjoni, għalhekk, tadotta proposti ulterjuri 
biex tiffaċilita l-aċċess tagħhom għall-industrija tad-difiża Ewropea;

8. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkooperaw flimkien biex jiżguraw 
ċibersigurtà, bħala aspett integrali tas-settur tad-difiża.


