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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jisħaq li d-direttivi fil-Pakkett tad-Difiża għandhom l-għan li jippromwovu aktar 
integrazzjoni tal-katina tal-provvista tad-difiża tal-UE u jżidu l-fiduċja reċiproka fost l-
Istati Membri, it-trasparenza, it-trattament ugwali u l-kompetittività ġenerali tal-
industrija tad-difiża tal-Ewropa;

2. Jenfasizza li r-rapporti ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni kkonkludew fl-2016 li ż-żewġ 
direttivi għenu biex is-suq intern jinfetaħ għad-difiża, iżda li huwa meħtieġ ħafna aktar 
progress; jitlob li jsiru evalwazzjonijiet aktar aġġornati; jistieden lill-Istati Membri 
jimplimentaw bis-sħiħ iż-żewġ direttivi, u lill-Kummissjoni tiżgura infurzar sħiħ u 
konsistenti;

Id-Direttiva 2009/81/KE dwar l-akkwist fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà sensittiva

3. Jenfasizza li perċentwal kbir ħafna ta' kuntratti għadhom jingħataw fuq livell nazzjonali; 
jiddispjaċih dwar il-grad persistentement sinifikanti ta' opaċità fil-prattiki ta' akkwist; 
jiddeplora l-użu mifrux ta' eżenzjonijiet u ta' rekwiżiti ta' kumpens; jitlob li jsir 
rappurtar sistematiku u komprensiv tad-data mill-Istati Membri dwar l-użu minnhom ta' 
eżenzjonijiet sabiex jitjieb l-iskrutinju; jitlob li jsiru sforzi biex tiġi żgurata l-effikaċja 
tal-proċeduri ta' ksur;

4. Jindika l-ħtieġa li jiġi limitat b'mod strett l-użu ta' eżenzjonijiet mill-Istati Membri, u 
b'mod partikolari l-użu potenzjalment abbużiv tal-Artikolu 346 TFUE, sabiex jiżdiedu t-
trasparenza u l-ugwaljanza; jistieden lill-Istati Membri jsegwu strettament il-gwida 
interpretattiva tal-Kummissjoni dwar il-kundizzjonijiet skont liema jista' jiġi invokat l-
Artikolu 346;

5. Jilqa' d-dispożizzjonijiet tad-direttiva li għandhom l-għan li jrawmu l-akkwist 
kooperattiv fil-qasam tad-difiża, u jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu mill-
possibbiltajiet kollha ta' kooperazzjoni offruti mid-Direttiva, b'mod partikolari taħt il-
Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża (EDIDP) u l-Fond Ewropew 
għad-Difiża (FEŻ) futur; 

6. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex isegwu b'mod sistematiku r-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni tal-2018 dwar l-aċċess għas-suq transfruntier għas-subfornituri u l-SMEs, 
b'mod partikolari dwar it-traduzzjoni tal-offerti, it-tħabbir minn qabel ta' programmi ta' 
akkwist kbar, jew id-diviżjoni tagħhom f'lottijiet iżgħar; 

Id-Direttiva 2009/43/KE dwar trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità

7. Jistieden lill-Istati Membri juru rieda politika sħiħa biex jiżguraw l-implimentazzjoni 
effettiva tad-dispożizzjonijiet tad-direttiva; 

8. Jissottolinja li interpretazzjoni aktar koerenti u implimentazzjoni aktar konsistenti tal-
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Pożizzjoni Komuni tal-UE dwar l-Esportazzjonijiet ta' Armi huma meħtieġa sabiex tiġi 
limitata l-frammentazzjoni tas-suq tad-difiża intern tal-UE u tiġi żgurata l-kredibbiltà 
tal-UE bħala attur globali; jitlob li tittieħed azzjoni biex tiġi indirizzata kwalunkwe 
lakuna li tista' teżisti fid-Direttiva dwar l-Trasferimenti Intrakomunitarji, il-Pożizzjoni 
Komuni u r-Regolament dwar l-Oġġetti b'Użu Doppju; jissottolinja l-ħtieġa għal 
awtorizzazzjoni minn qabel, qabel l-esportazzjoni mill-ġdid ta' prodotti u komponenti, 
minħabba d-diskrepanzi fl-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni;

9. Jiddeplora l-użu limitat tal-liċenzji ġenerali ta' trasferiment (GTLs); jistieden lill-Istati 
Membri jżidu t-trasparenza billi jsegwu b'aktar reqqa l-linji gwida u r-
rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Kummissjoni dwar liema prodotti għandhom ikunu 
soġġetti għall-użu ta' GTLs; 

10. Jisħaq fuq l-importanza li tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-bażi tad-data online 
CERTIDER u li d-data dwar it-trasferimenti tal-armi intra-UE ssir disponibbli b'mod 
sistematiku, sabiex jiġi previst skrutinju sinifikanti u biex tiġi vvalutata b'mod xieraq l-
implimentazzjoni tad-direttiva.


