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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-impatt tal-iżviluppi fis-swieq Ewropej għad-difiża dwar is-Sigurtà u l-
kapaċitajiet ta’ difiża fl-Ewropa
(2015/2037(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 tad-19-20 ta' Diċembru 2013 
dwar il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' Novembru 2014 dwar il-Politika 
ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Lulju 2013 bit-titolu 
'Lejn settur tad-difiża u tas-sigurtà aktar kompetittiv u effiċjenti' (COM(2013)0542), u l-
Pjan Direzzjonali ta’ Implimentazzjoni relatat tal-24 ta’ Ġunju 2014 (COM(2014)0387),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta’ 
prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ ċerti kuntratti ta’ 
xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-
difiża u s-sigurtà, u li temenda d-Direttiva 2004/17/KE u d-Direttiva 2004/18/KE2,

– wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-
8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll tal-
esportazzjoni ta' teknoloġija u tagħmir militari,

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' Politika għal Kooperazzjoni Sistematika u fit-Tul fil-
Qasam tad-Difiża, adottat mill-Kunsill fit-18 ta’ Novembru 2014,

– wara li kkunsidra l-Arranġament Qafas dwar is-Sigurtà tal-Provvista bejn Stati Membri 
li jissottoskrivui, adottat mill-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża 
f’Novembru 2013, u l-Kodiċi ta’ Kondotta dwar il-Prijoritizzazzjoni assoċjat, adottat 
mill-Bord ta’ Tmexxija tal-EDA f’Mejju 2014,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-21 ta’ Novembru 2013 dwar bażi 
industrijali u teknoloġika tad-difiża Ewropea3 u tal-14 ta’ Diċembru 2011 dwar l-impatt 

                                               
1

ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1.
2 ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.
3 Testi adottati, P7_TA(2013)0514.
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tal-kriżi finanzjarja fuq is-settur tad-difiża fl-Istati Membri tal-UE1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 u 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0000/2015),

A. billi leġiżlazzjoni ġdida dwar is-suq Ewropew għad-difiża ġiet introdotta taħt il-Pakkett 
tad-Difiża tal-2009 u t-28 Stat Membru kollha ttrasponew ir-regoli l-ġodda fl-ordni 
ġuridiku nazzjonali tagħhom; billi l-qofol ta’ din il-leġiżlazzjoni l-ġdida huwa l-
introduzzjoni ta’ qafas regolatorju bbażat fuq it-trasparenza, in-nondiskriminazzjoni u l-
kompetizzjoni, li jindirizza l-ispeċifiċitajiet tas-settur tad-difiża;

B. billi l-Istati Membri qablu dwar il-ħtieġa li jiżviluppaw suq Ewropew tat-tagħmir u s-
servizzi tad-difiża; billi l-Kunsill Ewropew saħansitra talab għat-twaqqif ta’ reġim tas-
sigurtà tal-provvista fl-UE kollha; billi kapaċitajiet xierqa u l-provvista ta’ tagħmir kif 
ukoll l-awtonomija strateġika tal-UE huma ta’ importanza kruċjali għas-sigurtà tal-
Unjoni u dik tal-viċinat tagħha;

C. billi n-nuqqas ta’ konsolidazzjoni fis-swieq Ewropej għad-difiża jfisser li d-dipendenzi 
esterni fis-settur Ewropew għad-difiża qed jiżdiedu b’rata perikoluża, fi żmien ta’ 
theddid dirett u multiplu mingħajr preċedent għas-sigurtà Ewropea minn tmiem il-
Gwerra Bierda 'l hawn;

Żviluppi fis-swieq tad-difiża jqiegħdu l-awtonomija Ewropea fil-periklu

1. Jibqa’ mħasseb dwar il-qtugħ mifrux u fil-biċċa l-kbira mhux ikkoordinat fil-baġit tad-
difiża fil-maġġoranza tal-Istati Membri; huwa tal-fehma li dan in-nuqqas ta’
koordinazzjoni jqiegħed lill-Unjoni fil-periklu billi ċċedi l-assi u l-kapaċitajiet strateġiċi 
u billi titlef l-opportunitajiet li l-koordinazzjoni tal-politiki tad-difiża u l-akkomunament 
u l-kondiviżjoni tal-assi tad-difiża jistgħu joħolqu fir-rigward tat-twettiq tal-awtonomija 
strateġika tal-UE, is-sigurtà tal-provvista tagħha u d-difiża taċ-ċittadini u l-interessi 
tagħha;

2. Jinsab serjament imħasseb miż-żieda f’daqqa ta' konflitti armati, gwerer ibridi, 
instabilità u ksur mifrux tad-drittijiet tal-bniedem fil-viċinat qrib tal-UE u mit-theddida 
tat-terroriżmu fi ħdan l-UE; jemmen li theddid kurrenti għas-sigurtà huma komuni 
għall-UE kollha kemm hi u għandu jiġi indirizzat b’mod unit u koordinat, bl-
akkomunament u l-kondiviżjoni tar-riżorsi ċivili u militari; jemmen, f’dan ir-rigward, li 
huwa essenzjali li ma jinħlewx riżorsi u li huwa essenzjali li jsir użu aħjar tal-flus tal-
kontribwenti kif ukoll isir progress dwar l-istabbiliment ta’ Suq Ewropew tat-Tagħmir 
għad-Difiża u tkun żviluppata bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża Ewropea 
(EDTIB);

3. Jinsab imħasseb, għalhekk, bl-implimentazzjoni kajmana u inkonsistenti min-naħa tal-
Istati Membri tad-direttivi tal-Pakkett tad-Difiża tal-2009 u jenfasizza l-importanza tar-
rwol ta' monitoraġġ li l-Kummissjoni għandha teżerċita; jirrikonoxxi li l-introduzzjoni 

                                               
1 ĠU C 168 E, 14.6.2013, p. 9.
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ta’ leġiżlazzjoni ġdida hija proċess twil, iżda jwissi li l-applikazzjoni żbaljata u diffuża 
tissugra li toħloq standards ta’ prattika ħżiena, u b’hekk tipperikola l-kisba tal-objettivi 
stabbiliti fid-direttivi u, għaldaqstant, tikkomprometti l-istabbiliment ta’ suq Ewropew 
għat-tagħmir tad-difiża u ddgħajjef l-iżvilupp ta’ EDTIB;

4. Iwissi bl-iżviluppi inkwetanti fis-suq Ewropew għad-difiża li qegħdin iżidu d-
dipendenzi esterni fis-settur Ewropew tad-difiża fi żmien ta’ ambjent ta’ sigurtà dejjem 
iżjed diffiċli; iwissi, b’mod partikolari, dwar il-kombinament tat- tnaqqis fil-baġits tad-
difiża tal-Istati Membri,  il-frammentazzjoni persistenti tas-suq minkejja r-regoli ġodda 
tas-suq intern, id-dipendenza dejjem ikbar tal-industrija tad-difiża fuq l-esportazzjonijiet 
barra l-UE u ż-żieda tal-investiment barrani fis-settur Ewropew tad-difiża, li jċedi l-
kontroll ta’ industriji, assi u teknoloġiji tad-difiża nazzjonali u Ewropej;

5. Jinnota li waqt li l-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2013 naqas milli jipprovdi risposta 
xierqa għal din is-sitwazzjoni, madankollu huwa ddeskriva għadd ta’ linji ta’ azzjoni u 
impenja ruħu li jeżamina mill-ġdid il-progress f’Ġunju 2015; jenfasizza li minkejja l-
ambizzjoni limitata u d-deterjorament ulterjuri tal-ambjent ta’ sigurtà kemm 
internament kif ukoll lejn il-Lvant u n-Nofsinhar tal-UE, ma sar l-ebda progress reali 
biex jiġu indirizzati l-isfidi u t-thedid attwali tas-sigurtà;

6. Iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew biex jislet it-tagħlimiet meħtieġa u jieħu miżuri konkreti 
biex tingħeleb d-deframmentazzjoni tas-suq Ewropew għad-difiża sabiex jiggarantixxi 
d-disponibbiltà tal-kapaċitajiet ta’ difiża meħtieġa biex jiżgura s-sikurezza Ewropea u 
jirrispetta l-objettivi tal-PSDK;

Tnaqqis tad-domanda Ewropea minħabba t-tnaqqis fil-baġit: il-ħtieġa għal aktar 
kooperazzjoni

7. Jemmen li s-snin ta’ nuqqas ta' fondi fil-baġits tad-difiża fl-Ewropa għandhom jiġu 
kkumpensati b’żieda fil-kooperazzjoni fost l-Istati Membri, inkluż permezz tal-
artikolazzjoni ta' politiki dwar il-baġit tad-difiża u l-koordinazzjoni ta’ għażliet 
strateġiċi li jikkonċernaw l-akkwist ta’ tagħmir militari u b’użu doppju; itenni l-appell 
tiegħu għal konsolidazzjoni tad-domanda madwar l-UE, billi dan huwa l-uniku mezz li 
bih tintlaħaq il-massa kritika sabiex tiġi sostnuta EDTIB kompettitiva u indipendenti; 
jenfasizza li ż-żamma ta’ EDTIB awtonoma u b’saħħitha hija element ewlieni biex l-
Ewropa tkun tista’ tipproteġi ċ-ċittadini, l-interessi u l-valuri tagħha, f’konformità mal-
objettivi tat-Trattat u biex tissodisfa r-responsabbiltajiet tagħha bħala fornitur globali 
tas-sigurtà, kif enfasizzat il-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u (VP/RGħ);

8. Ifakkar fil-ħtieġa għal aktar konverġenza bejn il-proċessi tal-ippjanar tad-difiża 
nazzjonali u jilqa’ b’sodisfazzjon, f’dan il-kuntest, l-adozzjoni ta’ Qafas ta’ Politika 
għall-Kooperazzjoni Sistematika u fit-Tul fil-Qasam tad-Difiża; jiddispjaċih, 
madankollu, min-natura mhux vinkolanti tiegħu u l-fatt li ma introduċiex proċess ċar u 
strutturat; 

9. Jitlob li l-kooperazzjoni kif ukoll l-akkomunament u l-kondiviżjoni ta’ inizjattivi 
jingħataw prijorità u jinħolqu inċentivi — b’mod partikolari inċentivi fiskali — għal dan 
il-għan; jilqa’ l-ħidma tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) dwar mekkaniżmu ta’ 
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akkwist akkomunat u jistenna li jkun fih miżuri biex jiġi inċentivat l-akkwist 
kooperattiv u l-appoġġ għal tagħmir ta' difiża; 

10. Ifakkar li taħt l-Orizzont 2020, il-COSME u l-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej, l-industriji tad-difiża, u b’mod partikolari l-SMEs, jistgħu japplikaw għal 
fondi tal-UE għal proġetti b’użu doppju u proġetti oħrajn; jistieden lill-Kummissjoni u 
l-Istati Membri biex jgħinu lill-impriżi, b’mod partikolari lill-SMEs, biex jaħtfu b'mod 
xierqa l-opportunitajiet ta’ finanzjament Ewropew għal proġetti relatati mad-difiża;

Dipendenzi esterni dejjem ikbar: il-bżonn ta' strateġija komuni

11. Iwissi li impriżi Ewropej tad-difiża qegħdin dejjem aktar jikkumpensaw għat-tnaqqis 
fil-fatturat tagħhom fl-Ewropa billi jesportaw barra l-UE  bil-konsegwenza li jinvolvu 
ruħhom f’kompetizzjoni dannuża, jittrasferixxu teknoloġiji sensittivi u drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali lill-kompetituri futuri tagħhom u jċaqalqu l-produzzjoni barra 
mill-UE, u b’hekk jikkompromettu s-sigurtà tal-provvista tal-Ewropa u jżidu r-riskji ta' 
ksur tal-pożizzjoni komuni dwar l-esportazzjoni tal-armi u t-trawwim ta’ vjolenza 
armata u konflitti f’reġjuni oħra; jemmen li l-espożizzjoni tal-UE għar-riskju li l-EDTIB 
tkun dipendenti fuq konsumaturi f'setgħat terzi b’interessi strateġiċi differenti 
tikkostitwixxi żball strateġiku serju;

12. Jemmen li l-politiki ta’ kontroll tal-esportazzjoni tal-UE għandhom ikunu mġedda 
sostanzjalment bil-għan li jiżviluppaw reġim tal-UE aktar integrat u kundizzjonijiet 
ekwi, filwaqt li jiżguraw li l-objettivi globali tal-politika barranija u ta' sigurtà jingħataw 
prijorità fuq l-interessi finanzjarji, ekonomiċi u kummerċjali għal żmien qasir; jinnota li 
l-Kunsill naqas milli jiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-pożizzjoni komuni dwar il-
kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ tagħmir militari; jinsab inkwetat li anke f’każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità flagranti min-naħa ta' pajjiż xerrej ma' diversi mit-tmien kriterji, 
inklużi dawk dwar il-preservazzjoni tal-paċi, is-sigurtà u l-istabbiltà reġjonali, u dwar l-
imġiba tal-pajjiż xerrej fir-rigward tal-komunità internazzjonali u r-rispett tiegħu għad-
dritt internazzjonali, il-pożizzjoni komuni hija kważi totalment nieqsa minn sfera 
politika ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u ta' diskors pubbliku; 

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkonformaw mal-prinċipji tal-pożizzjoni komuni u 
biex jirrapportaw b’mod sħiħ u regolari dwar l-istat tal-esportazzjonijiet tat-tagħmir ta' 
difiża tagħhom lejn pajjiżi terzi; jistieden lill-Kunsill u lill-VP/RGħ biex jidentifikaw r-
raġunijiet għall-konformità mhux kompluta tal-Istati Membri mal-obbligu ta' rappurtar u 
biex jimplimentaw mekkaniżmu ġdid li jista’ jneħħi din il-lakuna; ifakkar li l-
konformità mal-pożizzjoni komuni hija fundamentali biex jiġu ssodisfati l-prinċipji u l-
valuri tal-UE, b’mod partikolari fil-qasam tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem u l-liġi umanitarja internazzjonali kif ukoll ir-responsabbiltajiet tiegħu fir-
rigward tas-sigurtà globali; 

14. Jinnota l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rieżami tal-politika ta’ kontroll tal-
esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju, u jenfasizza, f’dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu 
żgurati modalitajiet ta' kontroll li ma jtellfux il-fluss liberu ta’ prodotti u ta' teknoloġija 
fi ħdan is-suq intern u jiġu evitati interpretazzjonijiet diverġenti tar-regoli tal-UE; 

15. Jinnota li filwaqt li l-importanza dejjem ikbar ta’ teknoloġiji b’użu doppju toffri 
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benefiċċji f’termini ta’ sinerġiji bejn is-settur tad-difiża u l-produzzjoni kummerċjali, 
din tagħmilha wkoll dipendenti fuq il-ktajjen tal-provvista ċivili, li ħafna drabi jibbażaw 
il-produzzjoni tagħhom barra l-Ewropa; iwissi wkoll dwar l-internazzjonalizzazzjoni 
dejjem ikbar tal-ktajjen ta’ provvista industrijali u l-effetti li bidliet fis-sjieda marbuta 
mas-settur tad-difiża jista’ jkollhom fuq is-sigurtà tal-provvista fl-UE kif ukoll iż-żieda 
fir-riskji għas-sigurtà Ewropea u nazzjonali;

16. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma tal-EDA u l-Kummissjoni dwar ir-reġim tas-sigurtà tal-
provvista fl-UE kollha (SoS), skont il-mandat tal-Kunsill Ewropew, u jistenna bi ħġaru 
l-pjan direzzjonali li jinkludi passi speċifiċi li għandu jiġi preżentat għall-approvazzjoni 
f’Ġunju 2015; 

17. Huwa tal-fehma li r-reġim SoS għandu jinkludi sistema ta’ monitoraġġ effettiva fl-UE 
kollha sabiex jiġu identifikati vulnerabbiltajiet eżistenti u potenzjali f’termini ta’ 
kontroll barrani ta’ assi strateġiċi u l-provvista minn pajjiżi terzi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tfassal mappa ta’ strutturi eżistenti u kapaċitajiet strateġiċi fil-pussess 
tal-Istati Membri, bil-ħsieb li jiġi vvalutat ir-rwol tagħha fl-iżgurar tas-sigurtà tal-UE kif 
ukoll dik tal-viċinat tagħha u lil hinn, fi ħdan il-qafas tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà 
Komuni (PESK) u l-PSDK, inkluż fir-rigward tad-dimensjonijiet marittimi, spazjali u 
ċibernetiċi;

18. Iqis l-assigurazzjonijiet reċiproċi tal-SoS bejn l-Istati Membri bħala element 
fundamentali fil-bini ta’ suq Ewropew għad-difiża integrat; jilqa’ l-arranġament qafas 
aġġornat tal-EDA dwar l-SoS bħala strument li jsaħħaħ il-kunfidenza reċiproka, iżda 
jinnota li ma joħloq ebda obbligi ġuridiċi; huwa tal-fehma li r-reġim SoS madwar l-UE 
kollha jeħtieġ li jkun ibbażat fuq leġiżlazzjoni, u b’mod partikolari fuq l-
implimentazzjoni sħiħa tad-direttiva dwar it-trasferimenti fi ħdan l-UE sabiex jitneħħew 
l-ostakoli għall-moviment ta’ prodotti tad-difiża fi fl-UE;

19. Jagħti istruzzjonijiet 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.


