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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jinkludi s-suġġett tas-swieq Ewropej tad-difiża 
fuq l-aġenda għas-summit tiegħu ta' Ġunju 2015; jistieden lill-Kunsill Ewropew jipprovdi 
linji gwida għall-politiki tad-difiża b'enfasi partikolari fuq is-suq intern;

2. Ifakkar li l-politiki tas-suq intern u tad-difiża ma għandhomx jitqiesu bħala opposti għal 
xulxin; jisħaq li implimentazzjoni korretta tal-qafas legali għall-akkwist pubbliku tal-UE 
jista' jikkontribwixxi għal nefqa tad-difiża aktar effiċjenti u jista' jsaħħaħ il-Bażi 
Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea;

L-użu tar-regoli tas-suq intern sal-potenzjal massimu tagħhom

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-regoli tas-suq intern għandhom jiġu sfruttati sal-potenzjal 
masssimu tagħhom biex tiġi miġġielda l-frammentazzjoni attwali tas-settur Ewropew tad-
difiża u s-sigurtà; iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw u jinfurzaw b'mod korrett id-
Direttiva 2009/81/KE dwar l-akkwist fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà ta' natura sensittiva u 
d-Direttiva 2009/43/KE dwar it-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża; jistieden lill-
Kummissjoni tipprovdi l-assistenza meħtieġa għal dak il-għan; 

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex tikseb kundizzjonijiet ugwali fis-swieq 
Ewropej tad-difiża, filwaqt li tillimita l-użu ta' esklużjonijiet ġustifikati għal minimu 
indispensabbli;

5. Jisħaq li l-eliminazzjoni gradwali sħiħa tat-tpaċijiet hija indispensabbli sabiex jiġi żgurat 
il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern fis-settur Ewropew tad-difiża;

6. Ifakkar li l-ftehimiet qafas u s-sottokuntrattar huma mezz kif ktajjen ta' provvista stabbiliti 
jinfetħu għall-benefiċċju tal-SMEs; jistieden lill-Istati Membri, lill-Aġenzija Ewropea 
għad-Difiża u lill-Kummissjoni jaħdmu flimkien biex jgħinu lill-SMEs jikkonsolidaw u 
jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom għall-akkwist fil-qasam tad-difiża;

7. Jinnota li l-adozzjoni, min-naħa tal-industrija, fil-konfront tal-istrumenti ewlenin tad-
Direttiva dwar it-Trasferiment tad-Difiża, b'mod speċifiku l-liċenzji ġenerali u ċ-
ċertifikazzjoni ta' kumpaniji tad-difiża, tibqa' limitata ħafna; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jiżguraw l-użu effikaċi ta' dawn l-istrumenti fil-prattika;

8. Jilqa' l-Pjan Direzzjonali tal-Komunikazzjoni tal-2014 intitolat "Lejn settur tad-difiża u 
tas-sigurtà aktar kompetittiv u effiċjenti"; jisħaq fuq l-importanza tal-implimentazzjoni 
tiegħu f'waqtha u tat-teħid ta' miżuri addizzjonali kif meħtieġ;

9. Ifakkar li l-Istati Membri, b'mod urġenti, jeħtiġilhom itejbu t-trasparenza tal-prattiki 
relatati mal-akkwist fis-settur tad-difiża fil-konfront tal-Kummissjoni u l-aġenziji tal-UE; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura monitoraġġ xieraq sabiex tippermetti rappurtar 
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komprensiv, fir-rigward taż-żewġ Direttivi, lill-Parlament u l-Kunsill fl-2016 kif ippjanat; 

10. Jinnota li l-Kummissjoni għad baqgħalha tippubblika l-Green Paper tagħha dwar il-
kontroll tal-assi, inizjalment ippjanata għall-aħħar tal-2014, skont il-Pjan Direzzjonali 
tagħha tal-2014;

Eżami tal-pakkett dwar l-akkwist tad-difiża

11. Jistieden lill-Kummissjoni takkumpanja r-rapporti ta' implimentazzjoni tagħha lill-
Parlament u l-Kunsill dwar id-Direttivi 2009/81/KE u 2009/43/KE fl-2016 bi proposti 
leġiżlattivi;

12. Jisħaq fuq il-fatt li għandhom jiġu introdotti aktar obbligi speċjali ta' rappurtar  għall-Istati 
Membri, flimkien ma' provvediment għal salvagwardji xierqa ta' kunfidenzjalità;

13. Ifakkar li l-modernizzazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku tal-UE kif stabbiliti fid-
Direttivi 2014/24/UE u 2014/25/UE, adottati fl-2014, toffri opportunitajiet għal proċeduri 
aktar simplifikati, bħall-użu ta' akkwist elettroniku u l-aggregazzjoni tad-domanda, li 
jistgħu jiġu magħmula apposta għall-ispeċifiċitajiet tas-settur tad-difiża u s-sigurtà;

14. Jiġbed l-attenzjoni għall-proċedura ġdida ta' "sħubija għall-innovazzjoni" u jappella sabiex 
tkun introdotta fl-akkwist tad-difiża.


