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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni li se jadotta:

Il-Parlament Ewropew

- wara li kkunsidra t-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u b’mod partikolari l-
Artikoli 21, 42, 45 u 46, u l-Artikoli 173, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 , 188, 
189, 190 u 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Protokoll 10
(ġdid),

- wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/81/KE dwar l-akkwist pubbliku sensittiv fl-oqsma tad-
difiża u s-sigurtà,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ April 2002 dwar l-
industriji Ewropej tad-difiża u tal-14 ta’ Diċembru 2011 dwar l-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq 
is-settur tad-difiża,

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tal-24 ta’ Lulju 2013 bit-
titlu “Lejn settur tad-difiża u tas-sigurtà aktar kompetittiv u effiċjenti” (COM(2013)0542), il-
pożizzjonijiet differenti tal-Kunsill, inkluż id-dikjarazzjoni tiegħu dwar it-tisħiħ tal-kapaċità
tas-sigurtà u d-difiża, il-konklużjonijiet differenti tal-Kunsill Ewropew, b’mod partikolari 
dawk tal-13 u 14 ta’ Diċembru 2012 dwar il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni,

- wara li kkunsidra l-proposta magħmula mill-President Herman Van Rompuy biex tiġi 
dedikata laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew għas-suġġetti tas-sigurtà u d-difiża fid-19 u l-20
ta’ Diċembru li ġej,

- wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 50 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

Introduzzjoni

1. Jikkunsidra li, f’dinja li dejjem tinbidel u u li qed tiffaċċja kriżi mingħajr preċedent, l-
Ewropej, magħquda f’destin komuni, għandhom jipproteġu u jirrikonoxxu flimkien ir-
responsabbiltà strateġika tagħhom li jaġixxu fl-arena internazzjonali, billi tissaħħaħ il-
kooperazzjoni Ewropea għall-iżvilupp tal-aqwa kapaċitajiet militari u tas-sigurtà fid-dinja
bbażati fuq l-aktar teknoloġiji avvanzati, inklużi l-limiti ta’ għarfien;

2. Jifraħ lill-President tal-Kunsill Ewropew, Herman Van Rompuy tal-inizjattiva li jistieden 
lill-Kapijiet ta’ Stat jew Gvern biex jiddefinixxu d-direzzjonijiet politiċi ġenerali u l-
prijoritajiet għas-sigurtà u d-difiża tal-UE;

Politika Industrijali
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3. Jikkunsidra li wasal iż-żmien li titwaqqaf il-frammentazzjoni tas-suq tad-difiża kemm 
f'termini ta’ domanda, provvista u standards regolatorji li; 

4. Iqis li l-kuntratti tad-difiża għandhom ikunu rikonoxxuti bħala riżultat ta’ domanda 
speċifika kważi esklussivament statali, tal-provvista limitata u l-kunfidenzjalità għolja li
huma soġġetti għalihom;

5. Iqis li l-industrija tad-difiża hija wkoll speċjali minħabba li qed tiffaċċja żminijiet ta’ 
żvilupp sinifikanti flimkien ma’ obbligu li jinżammu sistemi tas-servizz għal bosta deċenji
u bi spejjeż sinifikanti u li dejjem jiżdiedu tal-programmi b’kummerċjalizzazzjoni ta’ 
prodotti rregolati bil-qawwa mill-gvernijiet tal-Istati Membri;

6. Jappoġġja l-kapaċitajiet industrijali doppji tas-sigurtà u tad-difiża, partikolarment fl-
ispazju, fil-baħar u fl-avjazzjoni ċivili;

7. Jistieden lill-Kunsill Ewropew biex jappoġġja l-bażijiet tad-difiża industrijali u 
teknoloġika li huma speċifiċi għal ċertu materjali li għalihom tkun importanti li tinżamm
awtonomija strateġika u sovranità operazzjonali u r-rikonoxximent tal-industriji involuti 
fis-settur tad-difiża billi jagħtihom status speċifiku, pereżempju l-operatur ekonomiku tad-
difiża Ewropea;

8. Jikkunsidra li l-operaturi ekomomiċi Ewropej tad-difiża li jibbenefikaw minn programmi 
Ewropej għandhom jissodisfaw kriterji relatati mal-impjiegi, għat-teħid ta’ deċiżjonijiet u 
l-produzzjoni fit-territorju Ewropew li jippermetti li jkunu jkunu protetti u l-padrunanza
xjentifika u teknoloġika; 

Riċerka u innovazzjoni

9. Jenfasizza l-importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tad-difiża u s-sigurtà u l-
importanza tal-programm ta’ riċerka Orizzont 2020;  

10. Jappoġġja lill-Kummissjoni u l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) fl-isforzi tagħhom 
biex jiżguraw, fil-qafas tal-kooperazzjoni, li r-riżultati tar-riċerka taħt il-programm
Orizzont 2020 jkunu jistgħu jibbenefikaw ukoll mir-riċerka relatata mal-innovazzjoni fil-
qasam tad-difiża u jottimizzaw is-sinerġiji ċivili-militari; isejjaħ ukoll biex jiġu esplorati
modi biex jintuża l-finanzjament pubbliku-privat permezz tal-ħolqien ta’ impriżi konġunti
skont l-Artikolu 187 TFUE;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu esplorati l-opportunitajiet għall-koperazzjoni u l-qsim fl-oqsma
tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-ogħla livell tekniku, għandhom jitħarsu kif xieraq ir-riżultati
tar-riċerka fil-qasam tad-difiża u jsib li huwa neċessarju li tesplora rwol possibbli tal-EDA 
f’dan il-qasam; 

Spazju

12. Huwa konvint li l-qasam tal-ispazju għandu rwol vitali fil-qasam tad-difiża u s-sigurtà; 
jenfasizza l-importanza li tinżamm industrija innovattiva u teknoloġikament avvanzata; 

13. Jilqa’ l-ħolqien ta’ sistema satellitari Ewropea bħal Galileo u Copernicus; jenfasizza li l-



PA\1000544MT.doc 5/5 PE516.798v01-00

MT

iżvilupp ta’ tali sistema għandu jipprovdi spinta sinifikanti lill-industrija spazjali u 
jirrappreżenta opportunità biex tiġi żvillupata bażi industrijali b’saħħitha kif ukoll
teknoloġija tad-difiża Ewropea;

ICT u sigurtà informatika

14. Jistieden lill-Istati Membri, l-industrija u l-Kummissjoni biex jiżguraw li t-teknoloġija tal-
informatika, il-partijiet użati u l-programmi tal-kompjuter huma prodotti fl-UE biex ikunu
inqas vulnerabbli għall-attakki ċibernetiċi;

15. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkooperaw flimkien biex jiżguraw li s-
sigurtà ċibernetika tkun aspett integrali tas-sigurtà u tad-difiża;

Kooperazzjoni dwar l-interoperabilità

16. Iqis li huwa meħtieġ li t-tagħmir tad-difiża Ewropea jista’ jintuża bl-aħjar mod fl-
azzjonijiet konġunti;

17. Jinnota l-importanza tal-interoperabilità; jenfasizza li l-istandardizzazzjoni se jkollha 
riżultati pożittivi għall-kompetittività tal-industrija tad-difiża u l-effettività tat-tagħmir;

Teknoloġija

18. Jemmen li l-industrija tad-difiża fl-UE għandha tkun l-aktar waħda innovattiva fid-dinja
kemm fl-aspett militari u ċivili tagħha;

Konklużjoni

19. Jipproponi lill-Kunsill Ewropew, mingħajr ma jinterferixxi fil-leġiżlatura, li jagħti lill-
Unjoni Ewropea l-impetu meħtieġ u jiddefinixxi d-direzzjonijiet u l-prijoritajiet politiċi 
ġenerali biex tissaħħaħ il-bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża Ewropea EDTIB bħala 
element neċessarju sabiex jagħti lill-popli u ċ-ċittadini Ewropej, magħquda f’destin 
komuni, l-assigurazzjoni li dawn se jkunu fil-paċi billi flimkien iżommu l-Ewropa bħala l-
aħjar post fid-dinja fejn jgħixu u jiddefendu l-valuri tagħhom.


