
AM\880078MT.doc PE473.899v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2011/2177(INI)

13.10.2011

EMENDI
1 - 45

Abbozz ta' opinjoni
Evžen Tošenovský
(PE472.124v01-00)

dwar l-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq is-settur tad-difiża fl-Istati Membri tal-
UE
(2011/2177(INI))



PE473.899v01-00 2/27 AM\880078MT.doc

MT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\880078MT.doc 3/27 PE473.899v01-00

MT

Emenda 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jirrimarka li l-konsolidazzjoni fiskali li 
għaddejja bħalissa fl-UE tista' twassal
għal waqfien, tnaqqis jew dewmien 
sostanzjali tal-programm għal kważi l-
Istati Membri kollha, li jista' jaffettwa
ħażin l-industrija tad-difiża Ewropea;

1. Jirrimarka li t-tnaqqis tal-investiment 
minħabba l-kriżi ekonomika, 
kompetizzjoni internazzjonali qawwija, il-
volatilità tar-rati tal-kambju, il-parità bejn 
l-euro u d-dollaru u l-politiki ta' awsterità 
introdotti mill-Istati Membri diġà wasslu 
għal telf ta' impjiegi u waqfien, tnaqqis 
jew dewmien sostanzjali għal ċerti Stati 
Membri, u jistgħu jaffettwaw ħażin l-
industrija tad-difiża Ewropea fi żmien 
medju u fit-tul;

Or. fr

Emenda 2
Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jirrimarka li l-konsolidazzjoni fiskali li 
għaddejja bħalissa fl-UE tista' twassal għal 
waqfien, tnaqqis jew dewmien sostanzjali 
tal-programm għal kważi l-Istati Membri 
kollha, li jista' jaffettwa ħażin l-industrija 
tad-difiża Ewropea;

1. Jirrimarka li l-konsolidazzjoni fiskali li 
għaddejja bħalissa fl-UE tista' twassal għal 
waqfien, tnaqqis jew dewmien sostanzjali 
tal-programm għal kważi l-Istati Membri 
kollha, li jista' jaffettwa ħażin l-industrija 
tad-difiża Ewropea; jinnota li din hija 
opportunità sabiex il-programmi ta' 
riċerka militari jiġu kkonsolidati sabiex 
tiżdied l-effettività tagħhom;

Or. en
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Emenda 3
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jirrimarka li l-konsolidazzjoni fiskali li 
għaddejja bħalissa fl-UE tista' twassal għal 
waqfien, tnaqqis jew dewmien sostanzjali 
tal-programm għal kważi l-Istati Membri 
kollha, li jista' jaffettwa ħażin l-industrija 
tad-difiża Ewropea;

1. Jirrimarka li l-konsolidazzjoni fiskali li 
għaddejja bħalissa fl-UE tista' twassal, 
permezz ta' tnaqqis mingħajr preċedent 
fil-biċċa l-kbira tal-baġits ta' difiża tal-
Istati, għal tnaqqis jew dewmien 
sostanzjali tal-programm għal kważi l-Istati 
Membri kollha, li jista' jaffettwa ħażin l-
industrija tad-difiża Ewropea u l-pożizzjoni 
avvanzata tal-Unjoni Ewropea fil-
progress xjentifiku marbut ma' dan il-
qasam;

Or. fr

Emenda 4
Vladko Todorov Panayotov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jirrimarka li l-konsolidazzjoni fiskali li 
għaddejja bħalissa fl-UE tista' twassal għal 
waqfien, tnaqqis jew dewmien sostanzjali 
tal-programm għal kważi l-Istati Membri 
kollha, li jista' jaffettwa ħażin l-industrija 
tad-difiża Ewropea;

1. Jirrimarka li l-konsolidazzjoni fiskali li 
għaddejja bħalissa fl-UE tista' twassal għal 
waqfien, tnaqqis jew dewmien sostanzjali 
tal-programm għal kważi l-Istati Membri 
kollha, li jista' jaffettwa ħażin l-industrija 
kollha tad-difiża Ewropea;

Or. en

Emenda 5
Henri Weber

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jinnota li ma tnieda l-ebda programm 
maġġuri fil-livell Ewropew mis-snin 
tmenin;

Or. fr

Emenda 6
Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li kooperazzjoni eqreb bejn 
l-Istati Membri fis-settur tad-difiża hija 
possibbli biss jekk u meta tkun ibbażata 
fuq il-prinċipju ta' solidarjetà; għadhom 
qed jittieħdu deċiżjonijiet unilaterali minn 
Stat Membru wieħed li huma ta' ħsara
għas-sigurtà ta' Stat Membru ieħor, u 
b'hekk iwaqqfu modi ta' azzjoni konġunta 
fin-nefqa għad-difiża.

Or. en

Emenda 7
Henri Weber

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija; 
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività u r-reżiljenza tal-industrija 
tad-difiża sabiex jitnaqqsu kemm jista’ 

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn diversità 
wiesgħa wisq ta' politiki u programmi 
nazzjonali, li se jżidu l-impatt probabbli 
tal-kriżi;   jenfasizza għalhekk li l-UE 
teħtieġ issegwi politika ta' difiża Ewropea
– ibbażata fuq kooperazzjoni, reċiproċità, 
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jkun l-effetti ħżiena; u sigurtà tal-provvista, u diretta lejn il-
kisba ta' bilanċ ġenerali - li se trawwem 
bażi soda ta' manifattura u teknoloġija 
kapaċi li żżid ir-reżiljenza u l-
kompetittività ta' dan is-settur industrijali;

Or. fr

Emenda 8
Andreas Mölzer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija; 
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività u r-reżiljenza tal-industrija 
tad-difiża sabiex jitnaqqsu kemm jista’ 
jkun l-effetti ħżiena;

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li xi kultant 
jirriżultaw f'tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u
jistgħu jaggravaw aktar l-effetti ħżiena fuq 
l-industrija; jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li 
jiżdiedu l-kompetittività u r-reżiljenza tal-
industrija tad-difiża permezz ta' 
privatizzazzjoni, kooperazzjoni Ewropea 
fir-riċerka u t-tneħħija tas-sussidji sabiex 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun l-effetti ħżiena;

Or. de

Emenda 9
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Amendment

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija;
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività u r-reżiljenza tal-industrija 

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija;
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività u r-reżiljenza tal-industrija 
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tad-difiża sabiex jitnaqqsu kemm jista’ 
jkun l-effetti ħżiena;

tad-difiża sabiex jitnaqqsu kemm jista’ 
jkun l-effetti ħżiena; jitlob lill-
istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri 
jerġgħu jeżaminaw radikalment, u jtejbu 
l-koordinazzjoni tal-istrateġiji tad-difiża 
tal-UE u l-istrumenti relatati mad-difiża, 
biex itejbu l-kooperazzjoni bejn il-partijiet 
interessati rilevanti u jiżguraw li l-
parteċipanti kollha fis-suq tad-difiża tal-
Unjoni Ewropea jkollhom l-istess 
drittijiet;

Or. lt

Emenda 10
Vladko Todorov Panayotov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Amendment

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija;
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività u r-reżiljenza tal-industrija 
tad-difiża sabiex jitnaqqsu kemm jista’ 
jkun l-effetti ħżiena;

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija;
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività u r-reżiljenza tal-industrija 
tad-difiża, permezz ta' koordinazzjoni tal-
politiki ta' difiża nazzjonali, sabiex 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun l-effetti ħżiena 
maħluqa mill-kriżi finanzjarja;

Or. en

Emenda 11
Ioan Enciu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
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Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija; 
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività u r-reżiljenza tal-industrija 
tad-difiża sabiex jitnaqqsu kemm jista’ 
jkun l-effetti ħżiena;

Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija; 
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
konverġenza, il-kompetittività u r-
reżiljenza tal-industrija tad-difiża sabiex 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun l-effetti ħżiena;

Or. ro

Emenda 12
Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' rapport
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija;
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività u r-reżiljenza tal-industrija 
tad-difiża sabiex jitnaqqsu kemm jista’ 
jkun l-effetti ħżiena;

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija;
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività u r-reżiljenza tal-industrija 
tad-difiża permezz tal-kooperazzjoni
sabiex jitnaqqsu kemm jista’ jkun l-effetti 
ħżiena;

Or. en

Emenda 13
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija; 
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività u r-reżiljenza tal-industrija 

2. Jissottolinja li l-industrija tad-difiża 
Ewropea hija kkaratterizata minn politiki 
nazzjonali differenti, li jistgħu jaggravaw 
aktar l-effetti ħżiena fuq l-industrija; 
jenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jiżdiedu l-
kompetittività, id-differenzazzjoni, il-
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tad-difiża sabiex jitnaqqsu kemm jista’ 
jkun l-effetti ħżiena;

potenzjal u r-reżiljenza tal-industrija tad-
difiża tal-UE sabiex jitnaqqsu kemm jista’ 
jkun l-effetti ħżiena;

Or. en

Emenda 14
Niki Tzavela

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 – punt a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

(a) Jinnota li jeżistu inugwaljanzi bejn l-
Istati Membri fin-nefqa għad-difiża, u 
jitlob lill-Istati Membri jagħmlu sforzi 
biex iżidu l-kosteffiċjenza fl-UE kollha u 
jżidu l-kooperazzjoni dwar l-ippjanar tad-
difiża tal-UE u l-armonizzazzjoni tar-
rekwiżiti militari;

Or. en

Emenda 15
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 – punt 1 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

(1) Jenfasizza li hemm tendenza li 
jintużaw teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni sabiex tinkiseb 
supremazija politika, ekonomika u 
militari, inkluż permezz ta' kapaċitajiet 
offensivi, bħal pereżempju fil-każ ta' 
"gwerra ċibernetika" u "terroriżmu 
ċibernetiku"; jitlob lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jikkooperaw flimkien 
biex jiżguraw sigurtà ċibernetika, bħala 
aspett integrali tas-settur tad-difiża;
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Or. ro

Emenda 16
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza, partikolarment fid-dawl 
taċ-ċirkustanzi preżenti, l-importanza tal-
komponent ta' "sigurtà" tal-Programm 
Qafas dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp, u 
jitlob li r-riċerka dwar is-sigurtà tkompli 
tifforma komponent separat tal-
Programm Qafas li jmiss;

Or. fr

Emenda 17
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. jirrimarka l-importanza tar-riċerka u 
l-innovazzjoni fis-settur tas-sigurtà u d-
difiża u jilqa' l-isforzi li jsiru f'din id-
direzzjoni fil-qafas tal-FP7, bħal 
pereżempju s-sejħiet għar-Riċerka dwar 
is-Sigurtà ppubblikati fil-CORDIS,

Or. en

Emenda 18
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Madankollu jinnota li attwalment kien 
hemm investiment ta’ ftit iktar minn 1% 
tan-nefqa totali tad-difiża tal-Ewropa fir-
Riċerka u t-Teknoloġija u madwar 10% 
biss minn dik in-nefqa għar-Riċerka u t-
Teknoloġija intefqu permezz ta' 
kollaborazzjonijiet Ewropej, b'hekk il-
ħtieġa biex tittejjeb l-effettività tal-isforzi 
Ewropej f'dan il-qasam hija 
partikolarment urġenti;

Or. en

Emenda 19
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2c. Jinnota li l-Ministri Ewropej għad-
Difiża qablu f'Novembru 2007 dwar 
parametri ta’ referenza kollettivi biex 
iżidu n-nefqa għad-Difiża marbuta mar-
R&T għal 2% tan-nefqa kollha għad-
difiża u biex iġibu n-nefqa kollaborattiva 
Ewropea għad-Difiża marbuta mar-R&T 
għal livell ta' 20%;

Or. en

Emenda 20
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2d. Jinnota n-neċessità għat-trasferiment 
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tal-innovazzjoni u t-teknoloġija bejn l-
industrija ċivili u dik tad-difiża u jitlob 
viżjoni strateġika ġdida għal politika 
industrijali tad-difiża Ewropea bbażata 
fuq kollaborazzjoni, innovazzjoni, żvilupp 
tal-ħiliet umani u interkonnessjoni aħjar 
mal-industrija ċivili;

Or. en

Emenda 21
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 e (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2e. Jinnota l-bidla fis-snin riċenti tal-
operazzjonijiet militari tradizzjonali lejn 
operazzjonijiet ta' paċi, ġlied kontra t-
terroriżmu, assistenza umanitarja u 
appoġġ lill-awtoritajiet ċivili, kif ukoll 
aktar bżonn ta' applikazzjonijiet tal-
protezzjoni ċivili (pereżempju f'każijiet ta' 
diżastri naturali jew maħluqa mill-
bniedem) u b'hekk jitlob aktar adattament 
u diversifikazzjoni tas-settur tad-difiża 
Ewropew; Jinnota li l-industrija tad-difiża 
Ewropea għadha ma tipproduċix inġenji 
tal-ajru għat-tifi tan-nar minkejja d-
domanda sinifikanti minn ħafna Stati 
Membri;

Or. en

Emenda 22
Henri Weber

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, 
ir-regolamenti, l-istandards u l-provvista; 
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, 
iżda fl-istess ħin taf iddgħajjef is-
sovranità tal-istat individwali; għalhekk 
jemmen li l-politika industrijali ta' difiża 
Ewropea għandha tippromwovi
kooperazzjoni multidimensjonali għall-
benefiċċju tal-UE, filwaqt li tissottolinja l-
objettivi industrijali ewlenin, tippreżenta l-
vantaġġi komparattivi u s-setturi 
industrijali strateġiċi u tenfasizza r-rwol 
tal-EDA u l-korpi tan-NATO fl-appoġġ 
tal-kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni konsiderevoli tas-suq tad-
difiża kemm f’dak li għandu x’jaqsam mal-
provvista u mad-domanda, kif ukoll 
rigward standards u regolamenti; 
jenfasizza li, sabiex jiġi evitat ir-riskju li l-
Ewropa taqa' lura rigward il-kapaċità 
teknoloġika, u minħabba l-impatt tas-
settur fuq l-ekonomija u - direttament u 
indirettament - fuq l-impjiegi fl-Istati 
Membri, politika industrijali ta' difiża 
komuni issa hija indispensabbli; huwa 
mħasseb dwar il-konsolidazzjoni tas-
sħubijiet strateġiċi ma' pajjiżi terzi 
b'detriment għas-sħubija intra-Ewropea; 
għalhekk jemmen li l-politika industrijali 
ta' difiża Ewropea għandha tinvolvi
kooperazzjoni multidimensjonali għall-
benefiċċju tal-UE, u li l-objettivi 
industrijali ewlenin tagħha għandhom jiġu 
ssottolinjati, filwaqt li jiġu ppreżentati l-
vantaġġi komparattivi u s-setturi 
industrijali strateġiċi, b'kooperazzjoni mal-
Aġenzija tad-Difiża Ewropea.

Or. fr

Emenda 23
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, iżda 

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, bl-
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fl-istess ħin taf iddgħajjef is-sovranità tal-
istat individwali; għalhekk jemmen li l-
politika industrijali ta' difiża Ewropea 
għandha tippromwovi kooperazzjoni 
multidimensjonali għall-benefiċċju tal-UE, 
filwaqt li tissottolinja l-objettivi industrijali 
ewlenin, tippreżenta l-vantaġġi 
komparattivi u s-setturi industrijali 
strateġiċi u tenfasizza r-rwol tal-EDA u l-
korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

għan li ttejjeb ir-rwol internazzjonali tal-
Unjoni Ewropea, filwaqt li tirrikonoxxi s-
sovranità tal-Istati Membri; għalhekk 
jemmen li l-politika industrijali ta' difiża 
Ewropea għandha tippromwovi 
kooperazzjoni multidimensjonali għall-
benefiċċju tal-UE, filwaqt li tissottolinja l-
objettivi industrijali ewlenin, tippreżenta l-
vantaġġi komparattivi u s-setturi 
industrijali strateġiċi u tenfasizza r-rwol 
tal-Aġenzija tad-Difiża Ewropea (EDA), li 
għandha rwol ewlieni fid-definizzjoni tal-
politika industrijali Ewropea, u l-
Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku 
tat-Tramuntana (NATO);

Or. fr

Emenda 24
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, iżda 
fl-istess ħin taf iddgħajjef is-sovranità tal-
istat individwali; għalhekk jemmen li l-
politika industrijali ta' difiża Ewropea 
għandha tippromwovi kooperazzjoni 
multidimensjonali għall-benefiċċju tal-UE, 
filwaqt li tissottolinja l-objettivi industrijali 
ewlenin, tippreżenta l-vantaġġi 
komparattivi u s-setturi industrijali 
strateġiċi u tenfasizza r-rwol tal-EDA u l-
korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, iżda 
fl-istess ħin taf iddgħajjef is-sovranità tal-
istat individwali; għalhekk jemmen li l-
politika industrijali ta' difiża Ewropea 
għandha tippromwovi kooperazzjoni 
multidimensjonali għall-benefiċċju tal-UE, 
b'kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet tal-
Istati Membri, filwaqt li tissottolinja l-
objettivi industrijali ewlenin, tippreżenta l-
vantaġġi komparattivi u s-setturi 
industrijali strateġiċi u tenfasizza r-rwol 
tal-EDA u l-korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;
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Or. en

Emenda 25
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, iżda 
fl-istess ħin taf iddgħajjef is-sovranità tal-
istat individwali; għalhekk jemmen li l-
politika industrijali ta' difiża Ewropea 
għandha tippromwovi kooperazzjoni 
multidimensjonali għall-benefiċċju tal-UE, 
filwaqt li tissottolinja l-objettivi industrijali 
ewlenin, tippreżenta l-vantaġġi 
komparattivi u s-setturi industrijali 
strateġiċi u tenfasizza r-rwol tal-EDA u l-
korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, iżda 
fl-istess ħin taf iddgħajjef is-sovranità tal-
istat individwali; għalhekk jemmen li l-
politika industrijali ta' difiża Ewropea 
għandha tippromwovi kooperazzjoni 
multidimensjonali għall-benefiċċju tal-UE, 
filwaqt li tissottolinja l-objettivi industrijali 
ewlenin, tippreżenta l-vantaġġi 
komparattivi u s-setturi industrijali 
strateġiċi u tenfasizza r-rwol tal-EDA u l-
korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri; jinnota 
li l-kompetizzjoni bejn konsorzji 
industrijali transkonfinali u 
Transatlantiċi tista' tiffaċilita l-aċċess 
għal teknoloġiji ġodda, tħeġġeġ l-iżvilupp 
ta' prodotti innovattivi u tipprovdi 
inċentivi biex jinkiseb titjib fl-effiċjenza li 
jippermetti tnaqqis fl-ispejjeż u fiż-żmien;

Or. lt

Emenda 26
Andreas Mölzer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, iżda 
fl-istess ħin taf iddgħajjef is-sovranità tal-
istat individwali; għalhekk jemmen li l-
politika industrijali ta' difiża Ewropea 
għandha tippromwovi kooperazzjoni 
multidimensjonali għall-benefiċċju tal-UE, 
filwaqt li tissottolinja l-objettivi industrijali 
ewlenin, tippreżenta l-vantaġġi 
komparattivi u s-setturi industrijali 
strateġiċi u tenfasizza r-rwol tal-EDA u l-
korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, iżda 
fl-istess ħin taf iddgħajjef is-sovranità tal-
istat individwali, li għandu jżomm kontroll 
sħiħ fuq il-kapaċitajiet tekniċi ewlenin 
relatati mad-difiża tiegħu; għalhekk 
jemmen li l-politika industrijali ta' difiża 
Ewropea għandha tippromwovi 
kooperazzjoni multidimensjonali għall-
benefiċċju tal-UE, filwaqt li tissottolinja l-
objettivi industrijali ewlenin, tippreżenta l-
vantaġġi komparattivi u s-setturi 
industrijali strateġiċi u tenfasizza r-rwol 
tal-EDA u l-korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

Or. de

Emenda 27
Reinhard Bütikofer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' 
difiża komuni tagħmel sens 
ekonomikament, iżda fl-istess ħin taf 
iddgħajjef is-sovranità tal-istat 
individwali; għalhekk jemmen li l-politika 
industrijali ta' difiża Ewropea għandha 
tippromwovi kooperazzjoni 

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni u duplikazzjoni akbar 
tas-suq tad-difiża f’dak li għandu x’jaqsam 
mad-domanda, ir-regolamenti, l-istandards 
u l-provvista;jemmen li l-politika ta' difiża 
industrijali Ewropea għandha tippromwovi 
kooperazzjoni multidimensjonali għall-
benefiċċju tal-UE;filwaqt li tissottolinja l-
objettivi industrijali ewlenin, tippreżenta l-
vantaġġi komparattivi u s-setturi 
industrijali strateġiċi;jenfasizza r-rwol tal-
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multidimensjonali għall-benefiċċju tal-UE, 
filwaqt li tissottolinja l-objettivi industrijali 
ewlenin, tippreżenta l-vantaġġi 
komparattivi u s-setturi industrijali 
strateġiċi u tenfasizza r-rwol tal-EDA u l-
korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

EDA u l-korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri

Or. en

Emenda 28
Vladko Todorov Panayotov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, iżda 
fl-istess ħin taf iddgħajjef is-sovranità tal-
istat individwali; għalhekk jemmen li l-
politika industrijali ta' difiża Ewropea 
għandha tippromwovi kooperazzjoni 
multidimensjonali għall-benefiċċju tal-UE, 
filwaqt li tissottolinja l-objettivi industrijali 
ewlenin, tippreżenta l-vantaġġi 
komparattivi u s-setturi industrijali 
strateġiċi u tenfasizza r-rwol tal-EDA u l-
korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, iżda 
fl-istess ħin taf iddgħajjef is-sovranità tal-
istat individwali; għalhekk jemmen li l-
politika industrijali ta' difiża Ewropea 
għandha tippromwovi kooperazzjoni 
multidimensjonali għall-benefiċċju tal-UE, 
filwaqt li tissottolinja l-objettivi industrijali 
ewlenin, tippreżenta l-vantaġġi 
komparattivi u s-setturi industrijali 
strateġiċi u tenfasizza r-rwol tal-EDA u l-
korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;
jirrikonoxxi wkoll il-ħtieġa tal-Għan 
Primarju Industrijali tad-Difiża tal-2030 
fil-koordinazzjoni tal-politiki tad-difiża 
tal-Istati Membri;

Or. en



PE473.899v01-00 18/27 AM\880078MT.doc

MT

Emenda 29
Ioan Enciu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, 
iżda fl-istess ħin taf iddgħajjef is-
sovranità tal-istat individwali; għalhekk 
jemmen li l-politika industrijali ta' difiża 
Ewropea għandha tippromwovi 
kooperazzjoni multidimensjonali għall-
benefiċċju tal-UE, filwaqt li tissottolinja l-
objettivi industrijali ewlenin, tippreżenta l-
vantaġġi komparattivi u s-setturi 
industrijali strateġiċi u tenfasizza r-rwol 
tal-EDA u l-korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni jista' jkollha benefiċċji ekonomiċi 
u soċjali; għalhekk jemmen li l-politika 
industrijali ta' difiża Ewropea għandha 
tippromwovi kooperazzjoni 
multidimensjonali għall-benefiċċju tal-UE, 
filwaqt li tissottolinja l-objettivi industrijali 
ewlenin, tippreżenta l-vantaġġi 
komparattivi u s-setturi industrijali 
strateġiċi u tenfasizza r-rwol tal-EDA u l-
korpi tan-NATO fl-appoġġ tal-
kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

Or. ro

Emenda 30
Niki Tzavela

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament, iżda 
fl-istess ħin taf iddgħajjef is-sovranità tal-
istat individwali; għalhekk jemmen li l-

3. Jinnota li n-nuqqas ta' politika 
industrijali ta' difiża komuni wasslet għal 
frammentazzjoni akbar tas-suq tad-difiża 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-domanda, ir-
regolamenti, l-istandards u l-provvista;
jirrikonoxxi li politika industrijali ta' difiża 
komuni tagħmel sens ekonomikament;
Jinnota li minħabba l-kriżi finanzjarja l-
ebda industrija tad-difiża tal-UE ma tista' 
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politika industrijali ta' difiża Ewropea 
għandha tippromwovi kooperazzjoni 
multidimensjonali għall-benefiċċju tal-
UE, filwaqt li tissottolinja l-objettivi 
industrijali ewlenin, tippreżenta l-
vantaġġi komparattivi u s-setturi 
industrijali strateġiċi u tenfasizza r-rwol 
tal-EDA u l-korpi tan-NATO fl-appoġġ 
tal-kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

tkun vijabbli fuq bażi nazzjonali u li s-
segwitu tal-konsolidazzjoni tal-industrija 
tad-difiża tal-UE se twassal għal tnaqqis 
fil-baġits nazzjonali;

Or. en

Emenda 31
Henri Weber

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jinnota li politika tad-difiża Ewropea 
integrata tista' tippermetti 
razzjonalizzazzjoni tan-nefqa, tevita 
duplikazzjoni, tgħaqqad is-settur u tiżgura 
li ma jkunx hemm distribuzzjoni kbira 
ħafna tan-nefqa għar-riċerka, kif ukoll 
tiġbor riżorsi tekniċi u għarfien meta dan 
ikun ta' vantaġġ;  jargumenta li r-riċerka 
għandha titħeġġeġ sabiex issaħħaħ il-
kapaċità industrijali u teknoloġika tal-
Ewropa fil-qasam tad-difiża; jissuġġerixxi 
l-promozzjoni ta' rabtiet bejn ir-riċerka 
ċivili u militari f'konformità ma' prattika 
attwali ta' suċċess fis-setturi tar-riċerka 
dwar il-komunikazzjoni u l-ispazju, 
minħabba l-impatt sinifikanti tar-riċerka 
relatata mad-difiża fuq is-settur ċivili;

Or. fr

Emenda 32
Zigmantas Balčytis
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jissottolinja l-importanza tat-titjib tal-
kompetizzjoni fit-tul tal-industrija tad-
difiża Ewropea bl-għan li jiġi żgurat 
aċċess akbar għas-swieq tal-pajjiżi terzi, 
b'mod partikolari għas-swieq emerġenti;

Or. lt

Emenda 33
Niki Tzavela

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. jinnota li mil-lat tal-provvista, il-
kumpaniji inqas kompetittivi li ma 
jistgħux jimplimentaw strateġija ta' 
tkabbir ibbażata fuq l-esportazzjoni 
għandhom jimmiraw lejn id-
diversifikazzjoni tal-portafoll tagħhom;
Jindika l-iżvilupp tas-swieq industrijali 
ġodda tal-industrija tad-difiża, bħal 
pereżempju fil-ġlieda kontra d-diżastri 
naturali kbar ħafna;

Or. en

Emenda 34
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ kooperazzjoni 
fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp 
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teknoloġiku u jitlob lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom 
biex jinvestu fir-riċerka u l-iżvilupp ta' 
teknoloġiji avvanzati;

Or. ro

Emenda 35
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jitlob lill-Kummissjoni tieħu miżuri 
biex issaħħaħ il-bażi teknoloġika u 
industrijali tal-Ewropa u tippromwovi l-
konsolidazzjoni transkonfinali tal-
industrija tad-difiża - inklużi 
konnessjonijiet Transatlantiċi - u b'hekk 
tipprevjeni l-industrija tad-difiża Ewropea 
milli tiċkien iżjed u tonqos fl-importanza, 
kif ukoll tnaqqas il-piż finanzjarju impost 
mill-iżvilupp u l-produzzjoni ta' sistemi 
ġodda, u tgħin l-iżvilupp tal-impjiegi 
relatati mad-difiża;

Or. lt

Emenda 36
Henri Weber

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Iqis li n-nuqqas ta' kull ristrutturar 
proattiv tal-apparat tad-difiża tagħna se 
jhedded serjament mhux biss l-għarfien 
teknoloġiku tagħna u l-industrija tad-
difiża tagħna, iżda wkoll l-awtonomija 
strateġika tagħna;  jenfasizza l-pożizzjoni 
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vulnerabbli tal-SMEs u l-SMIs li joperaw 
fis-settur tad-difiża, li jħeġġu teknoloġiji 
innovattivi u għandhom rwol importanti 
fil-ħolqien tal-impjiegi;

Or. fr

Emenda 37
Henri Weber

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3c. Jissuġġerixxi wkoll, it-twaqqif ta' 
unità ta' monitoraġġ u ta' intelliġenza 
ekonomika li jkollha l-kompitu li tipprovdi 
l-għodod meħtieġa biex taffaċċa l-
kompetizzjoni internazzjonali u żżomm il-
kompetittività internazzjonali tal-Ewropa;

Or. fr

Emenda 38
Henri Weber

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' d-direttivi dwar l-akkwist u t-
trasferimenti, maħsuba biex iżidu l-
kompetizzjoni u jiffaċilitaw iċ-
ċirkolazzjoni tal-prodotti relatati mad-
difiża; iħeġġeġ, abbażi ta' inizjattivi ta' 
akkomunament u kondivizjoni, 
konsolidazzjoni akbar tad-domanda 
permezz ta' proġetti konġunti ta' R&T jew 
permezz tal-għaqda tad-domanda għal 
kapaċitajiet kondiviżi b'kunsiderazzjoni tat-
tħassib tal-industrija tad-difiża. jinnota li 
mil-lat tal-provvista, il-kumpaniji inqas

4. Jilqa' d-direttivi dwar l-akkwist u t-
trasferimenti tat-teknoloġija, maħsuba biex 
isaħħu s-swieq tad-difiża Ewropej billi 
jgħaqqduhom flimkien, u biex jintroduċu 
trasparenza akbar u kompetizzjoni aktar 
b'saħħitha fil-proċess tax-xiri tat-tagħmir 
tad-difiża; iħeġġeġ permezz ta' 
akkumpanjament u fuq il-bażi ta' 
inizjattivi konġunti, konsolidazzjoni akbar 
tad-domanda permezz ta' proġetti konġunti 
ta' R&T trans-Ewropej jew permezz tal-
ottimizzazzjoni u tal-għaqda tad-domanda 
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kompetittivi li ma jistgħux jimplimentaw 
strateġija ta' tkabbir ibbażata fuq l-
esportazzjoni għandhom jimmiraw lejn id-
diversifikazzjoni tal-portafoll tagħhom, 
minkejja li ċertu livell ta' konsolidazzjoni 
tal-provvista ma jistax jiġi evitat.

għal kapaċitajiet kondiviżi  jinnota li mil-
lat tal-provvista, il-kumpaniji l-anqas
kompetittivi li ma jistgħux jimplimentaw 
strateġija ta' tkabbir ibbażata fuq l-
esportazzjoni għandhom jimmiraw lejn id-
diversifikazzjoni tal-portafoll tagħhom.

Or. fr

Emenda 39
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' d-direttivi dwar l-akkwist u t-
trasferimenti, maħsuba biex iżidu l-
kompetizzjoni u jiffaċilitaw iċ-
ċirkolazzjoni tal-prodotti relatati mad-
difiża; iħeġġeġ, abbażi ta' inizjattivi ta' 
akkomunament u kondivizjoni, 
konsolidazzjoni akbar tad-domanda 
permezz ta' proġetti konġunti ta' R&T jew 
permezz tal-għaqda tad-domanda għal 
kapaċitajiet kondiviżi b'kunsiderazzjoni tat-
tħassib tal-industrija tad-difiża. jinnota li 
mil-lat tal-provvista, il-kumpaniji inqas 
kompetittivi li ma jistgħux jimplimentaw 
strateġija ta' tkabbir ibbażata fuq l-
esportazzjoni għandhom jimmiraw lejn id-
diversifikazzjoni tal-portafoll tagħhom, 
minkejja li ċertu livell ta' konsolidazzjoni 
tal-provvista ma jistax jiġi evitat.

4. Jilqa' d-direttivi dwar l-akkwist u t-
trasferimenti, maħsuba biex iżidu l-
kompetizzjoni u jiffaċilitaw iċ-
ċirkolazzjoni tal-prodotti relatati mad-
difiża; jitlob lill-Kummissjoni tappoġġa l-
bażi tal-manifattura u tat-teknoloġija tal-
industrija tad-difiża billi tintroduċi 
proċedura ta' preferenza Komunitarja 
minħabba l-ispeċifiċitajiet ta' ċerti tipi ta' 
tagħmir tad-difiża li fir-rigward tagħhom 
huwa essenzjali li jinżammu awtonomija 
strateġika u sovranità operattiva; iħeġġeġ, 
abbażi ta' inizjattivi ta' akkomunament u 
kondivizjoni, konsolidazzjoni akbar tad-
domanda permezz ta' proġetti konġunti ta' 
R&T jew permezz tal-għaqda tad-domanda 
għal kapaċitajiet kondiviżi 
b'kunsiderazzjoni tat-tħassib tal-industrija 
tad-difiża. jinnota li mil-lat tal-provvista,
il-kumpaniji inqas kompetittivi li ma 
jistgħux jimplimentaw strateġija ta' tkabbir 
ibbażata fuq l-esportazzjoni għandhom 
jimmiraw lejn id-diversifikazzjoni tal-
portafoll tagħhom, minkejja li ċertu livell 
ta' konsolidazzjoni tal-provvista ma jistax 
jiġi evitat.

Or. fr
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Emenda 40
Vladko Todorov Panayotov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' d-direttivi dwar l-akkwist u t-
trasferimenti, maħsuba biex iżidu l-
kompetizzjoni u jiffaċilitaw iċ-
ċirkolazzjoni tal-prodotti relatati mad-
difiża; iħeġġeġ, abbażi ta' inizjattivi ta' 
akkomunament u kondivizjoni, 
konsolidazzjoni akbar tad-domanda 
permezz ta' proġetti konġunti ta' R&T jew 
permezz tal-għaqda tad-domanda għal 
kapaċitajiet kondiviżi b'kunsiderazzjoni tat-
tħassib tal-industrija tad-difiża. jinnota li 
mil-lat tal-provvista, il-kumpaniji inqas 
kompetittivi li ma jistgħux jimplimentaw
strateġija ta' tkabbir ibbażata fuq l-
esportazzjoni għandhom jimmiraw lejn id-
diversifikazzjoni tal-portafoll tagħhom, 
minkejja li ċertu livell ta' konsolidazzjoni 
tal-provvista ma jistax jiġi evitat.

4. Jilqa' d-direttivi dwar l-akkwist u t-
trasferimenti, maħsuba biex iżidu l-
kompetizzjoni u jiffaċilitaw iċ-
ċirkolazzjoni tal-prodotti relatati mad-
difiża; iħeġġeġ, abbażi ta' inizjattivi ta' 
akkomunament u kondivizjoni, 
konsolidazzjoni akbar tad-domanda 
permezz ta' proġetti konġunti ta' R&T jew 
permezz tal-għaqda tad-domanda għal 
kapaċitajiet kondiviżi b'kunsiderazzjoni tat-
tħassib tal-industrija tad-difiża u bir-
rikonoxximent tal-fatt li mhux dejjem 
huwa ekonomikament effikaċi jew 
fattibbli għall-industriji tad-difiża ta' kull 
Stat Membru li jaġġixxu kompletament 
waħidhom; jinnota li mil-lat tal-provvista, 
il-kumpaniji inqas kompetittivi li ma 
jistgħux jimplimentaw strateġija ta' tkabbir 
ibbażata fuq l-esportazzjoni għandhom 
jimmiraw lejn id-diversifikazzjoni tal-
portafoll tagħhom, minkejja li ċertu livell 
ta' konsolidazzjoni tal-provvista ma jistax 
jiġi evitat.

Or. en

Emenda 41
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' d-direttivi dwar l-akkwist u t-
trasferimenti, maħsuba biex iżidu l-

4. Jilqa' d-direttivi dwar l-akkwist u t-
trasferimenti, maħsuba biex iżidu l-
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kompetizzjoni u jiffaċilitaw iċ-
ċirkolazzjoni tal-prodotti relatati mad-
difiża; iħeġġeġ, abbażi ta' inizjattivi ta' 
akkomunament u kondivizjoni, 
konsolidazzjoni akbar tad-domanda 
permezz ta' proġetti konġunti ta' R&T jew 
permezz tal-għaqda tad-domanda għal 
kapaċitajiet kondiviżi b'kunsiderazzjoni tat-
tħassib tal-industrija tad-difiża. jinnota li 
mil-lat tal-provvista, il-kumpaniji inqas 
kompetittivi li ma jistgħux jimplimentaw 
strateġija ta' tkabbir ibbażata fuq l-
esportazzjoni għandhom jimmiraw lejn id-
diversifikazzjoni tal-portafoll tagħhom, 
minkejja li ċertu livell ta' konsolidazzjoni 
tal-provvista ma jistax jiġi evitat.

kompetizzjoni u jiffaċilitaw iċ-
ċirkolazzjoni tal-prodotti relatati mad-
difiża; iħeġġeġ, abbażi ta' inizjattivi ta' 
akkomunament u kondivizjoni, 
konsolidazzjoni akbar tad-domanda 
permezz ta' proġetti konġunti ta' R&T li se 
jikkoordinaw l-isforzi tar-riċerka dwar is-
sigurtà internazzjonali u dik Ewropea fl-
oqsma tar-riċerka ċivili, tas-sigurtà u tad-
difiża, jew permezz tal-għaqda tad-
domanda għal kapaċitajiet kondiviżi 
b'kunsiderazzjoni tat-tħassib tal-industrija 
tad-difiża; jinnota li mil-lat tal-provvista, 
il-kumpaniji inqas kompetittivi li ma 
jistgħux jimplimentaw strateġija ta' tkabbir 
ibbażata fuq l-esportazzjoni għandhom 
jimmiraw lejn id-diversifikazzjoni tal-
portafoll tagħhom, minkejja li ċertu livell 
ta' konsolidazzjoni tal-provvista ma jistax 
jiġi evitat.

Or. en

Emenda 42
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' d-direttivi dwar l-akkwist u t-
trasferimenti, maħsuba biex iżidu l-
kompetizzjoni u jiffaċilitaw iċ-
ċirkolazzjoni tal-prodotti relatati mad-
difiża; iħeġġeġ, abbażi ta' inizjattivi ta' 
akkomunament u kondivizjoni, 
konsolidazzjoni akbar tad-domanda 
permezz ta' proġetti konġunti ta' R&T jew 
permezz tal-għaqda tad-domanda għal 
kapaċitajiet kondiviżi b'kunsiderazzjoni tat-
tħassib tal-industrija tad-difiża. jinnota li 
mil-lat tal-provvista, il-kumpaniji inqas 
kompetittivi li ma jistgħux jimplimentaw 
strateġija ta' tkabbir ibbażata fuq l-
esportazzjoni għandhom jimmiraw lejn id-

4. Jilqa' d-direttivi dwar l-akkwist u t-
trasferimenti, maħsuba biex iżidu l-
kompetizzjoni u jiffaċilitaw iċ-
ċirkolazzjoni tal-prodotti relatati mad-
difiża; iħeġġeġ, abbażi ta' inizjattivi ta' 
akkomunament u kondivizjoni, 
konsolidazzjoni akbar tad-domanda 
permezz ta' proġetti konġunti ta' R&T jew 
permezz tal-għaqda tad-domanda għal 
kapaċitajiet kondiviżi b'kunsiderazzjoni tat-
tħassib tal-industrija tad-difiża. jinnota li 
mil-lat tal-provvista, il-kumpaniji inqas 
kompetittivi li ma jistgħux jimplimentaw 
strateġija ta' tkabbir ibbażata fuq l-
esportazzjoni għandhom jimmiraw lejn id-
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diversifikazzjoni tal-portafoll tagħhom, 
minkejja li ċertu livell ta' konsolidazzjoni 
tal-provvista ma jistax jiġi evitat.

diversifikazzjoni tal-portafoll tagħhom, 
minkejja li ċertu livell ta' konsolidazzjoni 
tal-provvista ma jistax jiġi evitat. jinnota li 
l-frammentazzjoni tas-suq hija ta' ħsara 
mhux biss għall-kumpaniji kbar tal-armi 
u għall-pajjiżi li għandhom baġits kbar 
tad-difiża, iżda wkoll għall-pajjiżi li 
għandhom industriji żgħar tad-difiża; .

Or. lt

Emenda 43
Reinhard Bütikofer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jirrifjuta l-idea li l-finanzjament taħt 
l-FP7 attwali u l-Programmi tar-Riċerka 
u l-Innovazzjoni futuri tal-UE għandu jiġi 
estiż biex jiffinanzja l-iżvilupp ta’ 
tagħmir, teknoloġija u servizzi militari;
jemmen bil-qawwa li s-sigurtà ċivili u r-
riċerka tad-difiża għandhom ikunu 
separati b'mod ċar u li r-riċerka dwar is-
sigurtà taħt il-Programmi Qafas attwali u 
futuri tal-UE għandhom ikunu mmirati 
esklussivament għal applikazzjonijiet 
ċivili;

Or. en

Emenda 44
Niki Tzavela

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. (punt ġdid 5.) Jitlob lill-UE u lill-Istati 
Membri jesploraw il-potenzjal tal-
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ftehimiet ta' difiża ma' sħab esterni oħra;

Or. en

Emenda 45
Reinhard Bütikofer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Ifakkar li, kif speċifikat fil-bażi legali 
tal-FP7, l-attivitajiet ta' riċerka appoġġati 
mill-FP7 għandhom jirrispettaw il-
prinċipji etiċi fundamentali, inklużi dawk 
riflessi fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; jitlob 
lill-Kummissjoni Ewropea ttejjeb il-mod 
kif tinforza l-prinċipji etiċi fl-evalwazzjoni 
tal-kriterji ta' eliġibbiltà għall-
parteċipazzjoni fil-programmi ta' riċerka 
tal-FP7 fil-qasam tas-"Sigurtà"; jitlob 
ukoll lill-Kummissjoni tagħmel 
valtuazzjoni etika u tal-impatt fuq is-
soċjetà bħala element standard ta' kull 
proġett li se jiġi ffinanzjat taħt l-FP7 u 
tal-programmi futuri ta' riċerka;

Or. en


