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NOTA SPJEGATTIVA – SOMMARJU TAL-FATTI U S-SEJBIET

Proċedura u sorsi

Fis-6 ta' Novembru 2019, ir-rapporteur kien ingħata l-kompitu li jipprepara rapport dwar l-
implimentazzjoni tad-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 (minn hawn 'il quddiem "id-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam tad-
Difiża")1 u 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-Komunità (minn hawn 'il quddiem "id-Direttiva dwar it-Trasferimenti")2.

L-għan ta' dan ir-rapport ta' implimentazzjoni huwa li jinforma lill-Parlament dwar l-istat ta' 
implimentazzjoni taż-żewġ Direttivi sabiex il-plenarja tkun tista' tfassal konklużjonijiet u 
tagħmel rakkomandazzjonijiet biex jittieħdu azzjonijiet konkreti, f'termini kemm ta' titjib tal-
implimentazzjoni kif ukoll ta' proposti eventwali ta' reviżjonijiet leġiżlattivi. Ir-rapport se jqis 
l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni taż-żewġ Direttivi fl-Istati Membri, l-effett tagħhom fuq 
il-ftuħ tas-suq intern għal prodotti tad-difiża u l-istabbiliment ta' Suq Ewropew tat-Tagħmir 
għad-Difiża (EDEM), u l-kontribut tagħhom għall-konsolidazzjoni tal-bażi industrijali u 
teknoloġika tad-difiża Ewropea (EDTIB), b'fokus fuq l-involviment tal-SMEs.

Sa mill-ħatra tiegħu, ir-rapporteur ġabar informazzjoni u bbaża ruħu fuq għadd ta' sorsi fil-
ħidma preparatorja fuq dan ir-rapport, inkluż dan li ġej:

− skambju ta' fehmiet online ma' żewġ esperti u x-shadow rapporteurs, li sar b'mod 
virtwali fit-23 ta' Ġunju 2020;

− Studju dwar l-implimentazzjoni tal-"Pakkett tad-Difiża tal-UE: Direttivi dwar l-
Akkwist Pubbliku u t-Trasferimenti Intrakomunitarji fil-Qasam tad-Difiża" mis-
Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (DĠ EPRS), iffinalizzat f'Settembru tal-
2020;

− laqgħa fil-livell tekniku mad-DĠ DEFIS fil-15 ta' Lulju 2020.

Bħala riżultat tas-sejbiet miġbura permezz ta' dawn is-sorsi, ir-rapporteur identifika t-tliet 
oqsma ta' fokus ewlenin li ġejjin għal dan ir-rapport: il-ħtieġa ta' implimentazzjoni u infurzar 
aħjar tal-Pakkett tad-Difiża, il-prospetti għall-istabbiliment ta' Suq Ewropew tat-Tagħmir 
għad-Difiża (EDEM), u l-aċċertazzjoni tal-livell attwali ta' parteċipazzjoni tal-SMEs fis-swieq 
tal-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża.

Pakkett tad-Difiża – introduzzjoni

L-objettivi taż-żewġ Direttivi – li jinkludu l-hekk imsejjaħ "Pakkett tad-Difiża" – kienu li 
jinfetaħ is-suq intern għall-prodotti tad-difiża, jiġi ffaċilitat l-akkwist transfruntier, u tinbena 
bażi industrijali fl-UE kollha fis-setturi Ewropej tad-difiża u s-sigurtà. F'ħafna Stati Membri 

1 ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76-136.
2 ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1-36.
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kien hemm dewmien fit-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni. Il-Kummissjoni lestiet l-ewwel 
rapport ta' evalwazzjoni tagħha fl-2016, fejn qieset il-prattiki ta' implimentazzjoni mill-2009 
sal-2016. Filwaqt li l-Kummissjoni kellha diffikultajiet fil-ġbir ta' input suffiċjenti mill-Istati 
Membri, madankollu kkonkludiet li l-ebda reviżjoni tad-Direttivi ma kienet meħtieġa. F'dak 
il-mument, l-IMCO ddeċieda li ma jieħu l-ebda azzjoni f'termini ta' tweġiba għall-
evalwazzjoni. 

Ħtieġa ta' implimentazzjoni u infurzar aħjar 

Ir-rapporteur jemmen li l-implimentazzjoni aħjar taż-żewġ Direttivi għadha kruċjali sabiex 
jinkisbu bis-sħiħ l-objettivi tal-Pakkett tad-Difiża. Il-problema kontinwa ta' użu mhux 
uniformi u livell baxx ta' applikazzjoni mill-Istati Membri taż-żewġ Direttivi hija evidenti u 
aggravata wkoll mill-impatt tal-COVID-19, il-Brexit, u t-tnaqqis fl-infiq relatat mad-difiża fil-
futur, kif ukoll mir-restrizzjonijiet baġitarji fuq ir-R&Ż u r-R&T. F'dan il-kuntest, huwa 
importanti li jiġi ssottolinjat li l-Kummissjoni nediet għadd ta' proċedimenti ta' ksur. L-aktar 
riċenti, ħames każijiet ta' ksur ġew imnedija fl-2018, li minnhom żewġ każijiet għadhom 
pendenti.

Id-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam tad-Difiża

Sabiex tittejjeb l-effikaċja tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam tad-Difiża u 
sussegwentement l-effiċjenza tagħha, bil-għan li jiżdiedu l-kompetizzjoni, it-trasparenza u n-
nondiskriminazzjoni fl-Istati Membri kollha, id-Direttiva trid tiġi implimentata b'mod 
effikaċi. Madankollu, ir-rapporteur jara li l-impediment essenzjali għal implimentazzjoni 
sħiħa u xierqa ta' dik id-Direttiva, għadu:

− l-użu sistematiku tad-dispożizzjoni ta' esklużjoni mill-Istati Membri skont id-Direttiva 
kif ukoll l-Artikolu 346 tat-TFUE, li jipprevedi biss invokazzjoni ex post fil-każ ta' 
litigazzjoni potenzjali, minkejja l-gwida3 interpretattiva maħruġa mill-Kummissjoni. 
Irid jiġi ssottolinjat li diversi Stati Membri introduċew fil-leġiżlazzjoni tagħhom 
proċedura speċifika li tapplika għall-kuntratti koperti mill-Artikolu 346(1)(b) tat-
TFUE, li xorta waħda tagħmilha diffiċli biex jiġi vvalutat jekk l-eżenzjoni tal-
Artikolu 346 intużatx għal raġunijiet ġustifikati ta' protezzjoni ta' interessi essenzjali 
tas-sigurtà nazzjonali, jew sempliċement bħala mod kif tiġi llimitata l-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2009/81/KE. Dan iqajjem mistoqsijiet dwar jekk il-kwistjoni tal-
esklużjonijiet għadx trid tiġi indirizzata kemm f'termini leġiżlattivi (sabiex jiġi llimitat 
l-użu) kif ukoll f'termini ta' azzjoni ta' kontroll u infurzar mill-Kummissjoni;

− il-livell insuffiċjenti ta' penetrazzjoni transfruntiera u ta' parteċipazzjoni ta' SMEs fil-
kuntratti tad-difiża;

− il-livell baxx ta' kooperazzjoni, ippjanar komuni, fehim komuni tal-kapaċitajiet ta' 
difiża meħtieġa, u allinjament dwar is-sovranità teknoloġika u strateġika fl-Unjoni. 

Fl-istess ħin, ir-rapporteur jixtieq jissottolinja xi xejriet pożittivi rigward l-implimentazzjoni 

3 Avviż tal-Kummissjoni dwar il-gwida għall-akkwist kooperattiv fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà (id-Direttiva 
dwar l-Akkwist Pubbliku fl-Oqsma tad-Difiża u tas-Sigurtà 2009/81/KE) (2019/C 157/01), u l-Avviż tal-
Kummissjoni dwar gwida dwar l-għoti ta' kuntratti bejn il-gvernijiet fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà (l-
Artikolu 13(f) tad-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) (2016/C 450/01).
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progressiva tad-Direttiva:

− l-għadd dejjem jiżdied ta' avviżi dwar kuntratt u avviżi ta' għoti ta' kuntratt mill-Istati 
Membri (data ta' Tenders Electronic Daily (TED)), li għadha pjuttost riċenti meta 
mqabbla mad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku mhux fil-qasam tad-difiża. 
Madankollu, jidher li din ix-xejra dejjem tiżdied mhijiex evidenti f'dak li jirrigwarda l-
avviżi ta' trasparenza ex ante volontarji;

− iż-żieda fir-rata ta' pubblikazzjoni (jiġifieri l-proporzjon ta' akkwist pubbliku li fir-
rigward tiegħu tkun ħarġet sejħa għall-offerti b'mod kompetittiv permezz ta' TED) 
minn 8,5 % fil-perjodu bejn l-2011 u l-2015 għal 21,14 % tul is-snin bejn l-2016 u l-
2018, biex sempliċement tiġi mqabbla mar-rata ta' akkwist pubbliku li fir-rigward 
tiegħu tkun ħarġet sejħa għall-offerti skont id-Direttiva ġenerali ekwivalenti għal 
medja ta' 24 %.

Id-Direttiva dwar it-Trasferimenti

L-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-2016 identifikat għadd ta' ostakli għall-applikazzjoni 
effettiva tad-Direttiva dwar it-Trasferimenti, li rriżultaw jew mit-traspożizzjoni tagħha jew 
mid-dispożizzjonijiet tagħha. Fost il-kwistjonijiet ewlenin identifikati kien hemm il-ħtieġa li 
tiżdied l-adozzjoni tal-qafas leġiżlattiv eżistenti dwar trasferimenti ta' prodotti relatati mad-
difiża, li tittejjeb id-disponibbilta ta' Liċenzji Ġenerali ta' Trasferiment ("GTLs") fl-Unjoni 
kollha, u li tiġi eżaminata l-applikazzjoni limitata tal-iskema ta' ċertifikazzjoni. 

Problemi kbar jidhru li joriġinaw min-nuqqas ta' armonizzazzjoni fl-implimentazzjoni ta' 
GTLs fl-Istati Membri kollha, l-adozzjoni bil-mod ta' opzjonijiet ta' liċenzjar u ċertifikazzjoni 
ġodda, u livell varjat tal-punt sa fejn eżenzjonijiet possibbli minn awtorizzazzjoni minn qabel 
ikunu ġew adottati bejn l-Istati Membri. Filwaqt li xi Stati Membri jużaw il-possibbiltajiet 
kollha għal eżenzjonijiet offruti mid-Direttiva, xi wħud jużaw ftit opzjonijiet biss u xi wħud 
ma jużaw l-ebda opzjoni. Barra minn hekk, it-trasferimenti bejn l-Istati Membri għadhom 
kwistjoni kkumplikata li tkompli toħloq piż amministrattiv kbir. Dik il-konsiderazzjoni 
tirreferi b'mod speċjali għall-użu ta' Liċenzji Ġenerali ta' Trasferiment, fejn il-burokrazija u d-
diverġenzi persistenti bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi 
jikkonstitwixxu ostakli ewlenin. Ir-rapporteur jemmen li dan jeħtieġ xi titjib fir-rigward ta' 
fehim komuni ta' liema elementi huma sensittivi u jeħtieġ li jiġu kkontrollati, u liema 
mhumiex.

L-Istabbiliment ta' Suq Ewropew tat-Tagħmir għad-Difiża (EDEM)

Il-politika dwar l-akkwist pubbliku hija biss fattur wieħed minn diversi fatturi kontributorji 
għal ambizzjoni fit-tul tal-Unjoni li tiżviluppa l-EDEM u tiżgura l-effiċjenza u l-
kompetittività tal-EDTIB. Għadd kbir ta' kwistjonijiet marbuta oħra saru dejjem aktar 
rilevanti fis-snin reċenti, inkluż il-kunsens emerġenti tal-Istati Membri dwar il-ħtieġa ta' 
sovranità teknoloġika u strateġika, il-ħtieġa ta' nfiq akbar fuq id-difiża b'mod ġenerali u 
investimenti akbar fit-teknoloġija u l-kapaċitajiet ewlenin, kif ukoll xenarju ta' sigurtà li 
jevolvi. Analiżi fil-fond tal-interazzjoni tal-Pakkett tad-Difiża ma' inizjattivi ta' politika tad-
difiża oħra tal-UE (PESCO, EDF, CARD, EDAP) hija dimensjoni addizzjonali ta' 
konsiderazzjoni li tmur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-rapport. Madankollu, 
meta tiġi kkunsidrata l-kumplessità tas-suq tad-difiża fl-UE, l-istabbiliment ta' EDEM sħiħ 
għadu sfida reali li titlob politika industrijali u dwar l-akkwist pubbliku aktar koerenti. Għal 
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dan il-għan, kif enfasizzat f'ħafna studji, in-nuqqas kważi totali ta' kodiċijiet NACE jew NC 
iddedikati jfixkel kwalunkwe tentattiv biex titkejjel l-evoluzzjoni tal-istruttura tal-industrija 
tad-difiża Ewropea. Fin-nuqqas ta' din id-data, huwa sempliċement impossibbli li tiġi 
vvalutata l-Ewropizzazzjoni reali tal-ktajjen tal-valur tad-difiża (b'mod speċjali billi kienu qed 
jesperjenzaw ibridizzazzjoni relattiva ma' oħrajn mhux tad-difiża, bħall-elettronika) jew l-
aċċess għas-suq transfruntier ta' SMEs u kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja fil-qasam tad-
difiża.

Madankollu, ir-rapporteur jemmen li l-objettivi tad-Direttivi dwar il-Pakkett tad-Difiża, b'mod 
partikolari t-trawwim tal-kompetizzjoni, it-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni fl-Istati 
Membri kollha, jistgħu jikkontribwixxu b'mod qawwi għall-istabbiliment tal-EDEM u l-
potenzjal tiegħu għad irid jiġi żviluppat b'mod sħiħ. 

Parteċipazzjoni tal-SMEs

Il-kwistjonijiet prinċipali ffaċċjati mill-SMEs fis-suq Ewropew tal-akkwist pubbliku fil-qasam 
tad-difiża ġew imqassra fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/624 dwar l-aċċess 
għas-suq transfruntier għas-subfornituri u l-SMEs fis-settur4 tad-difiża, kif ukoll matul l-
iskambju ta' fehmiet li sar mal-esperti fit-23 ta' Ġunju 2020 u permezz tal-istudju tal-EPRS. 
Flimkien mal-ostakli ġenerali għad-dħul fis-suq ta' distanza ġeografika, ostakli lingwistiċi u n-
nuqqas ta' għarfien dwar is-suq transfruntier, l-SMEs fis-settur tad-difiża jiffaċċjaw ukoll 
diffikultajiet amministrattivi addizzjonali f'termini tal-kumplessità partikolari ta' 
dokumentazzjoni dwar l-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża u l-iskala tal-offerti għall-
akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża, it-tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, il-kumplessità 
tad-dispożizzjonijiet ta' subkuntrattar, u l-ispejjeż għolja ta' ċertifikazzjoni.

Huwa f'dan l-isfond kumpless li għadna nsibu implimentazzjoni varjata u mhux uniformi tad-
Direttivi dwar il-Pakkett tad-Difiża fl-Unjoni kollha, kif deskritt hawn fuq. L-għan ta' żieda 
fil-parteċipazzjoni tal-SMEs – flimkien mal-għanijiet usa' ta' ftuħ tas-suq intern, kisba ta' 
sigurtà akbar ta' provvista u titjib tal-kompeittività – inkiseb għalhekk parzjalment biss. Barra 
minn hekk, in-nuqqas ta' statistika u data għall-kejl tal-aċċess transfruntier għas-suq tad-difiża 
mill-SMEs huwa problematiku wkoll.

Irid jiġi nnotat ukoll li d-dispożizzjonijiet ta' subkuntrattar skont id-Direttiva dwar l-Akkwist 
Pubbliku fil-Qasam tad-Difiża, lanqas ma' kienu ta' effett kbir fiż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-
SMEs fis-suq tal-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża f'termini tal-iffaċilitar indirett tal-
aċċess għas-suq u l-ftuħ tal-ktajjen tal-provvista għal kompetizzjoni transfruntiera akbar. Id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva jippermettu lill-Istati Membri jimponu obbligu fuq l-offerenti 
rebbieħa (normalment kuntratturi prinċipali) biex joħorġu sejħa għall-offerti pubblika għal 
partijiet mill-kuntratt lill-SMEs u s-subfornituri permezz ta' proċeduri kompetittivi. 
Madankollu, il-livell ta' użu tad-dispożizzjonijiet ta' subkuntrattar għadu baxx ħafna (26 avviż 
dwar subkuntratt biss ġew ippubblikati mill-2011), u dan juri l-inadegwatezza ta' dawn id-
dispożizzjonijiet kemm b'rabta mal-ħtiġijiet kif ukoll b'rabta mar-realtà industrijali tal-Istati 
Membri. Madankollu, id-Direttiva ma tintroduċi l-ebda inċentiv għall-ftuħ tal-ktajjen tal-
valur. Għall-kuntrarju, il-Fond Ewropew għad-Difiża futur jidher li huwa għodda aħjar biex 
dawn il-ktajjen tal-valur jiġu struttrati fil-livell Ewropew.

4 Ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/624 tal-20 ta' April 2018 dwar l-aċċess għas-suq transfruntier 
għas-subfornituri u l-SMEs fis-settur tad-difiża.
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Barra minn hekk, il-valutazzjoni tal-valur miżjud tal-mekkaniżmi ta' ċertifikazzjoni 
disponibbli skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva dwar it-Trasferimenti għadha 'l bogħod mill-
aspettattivi. Skont ir-Reġistru ta' Intrapriżi Ċertifikati relatati mad-Difiża (CERTIDER), l-
għadd ta' kumpaniji ċertifikati għadu pjuttost baxx, b'66 kumpanija ċċertifikati fl-UE kollha, 
żieda ta' 27 biss apparagun ta' ħames snin ilu. Dan jista' jkun ikkawżat mill-fatt li l-SMEs 
mhumiex normalment il-parteċipanti fis-suq li se jibbenefikaw miċ-ċertifikazzjoni, billi l-
proċess huwa mmirat primarjament lejn riċevituri ta' prodotti relatati mad-difiża, bħal 
integraturi tas-sistema jew Fabbrikanti tat-Tagħmir Oriġinali (OEMs). Barra minn hekk, il-
kumplessità u l-ispiża tal-proċess ta' ċertifikazzjoni jiskoraġġixxu wkoll lill-SMEs. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Filwaqt li jqis l-isfidi kollha relatati mal-implimentazzjoni tad-Direttivi tal-Pakkett tad-Difiża, 
ir-rapporteur jikkunsidra li ċerti elementi tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam 
tad-Difiża u d-Direttiva dwar it-Trasferimenti jistgħu jkomplu jittejbu, pereżempju, permezz 
ta' aktar konsistenza mad-Direttiva ġenerali dwar l-Akkwist Pubbliku. Madankollu, ir-
rapporteur jemmen li l-ebda reviżjoni ta' dawn id-Direttivi mhija meħtieġa minħabba li l-qafas 
regolatorju eżistenti għandu jkun suffiċjenti jekk jiġi implimentat u jintuża b'mod korrett. 

Barra minn hekk, ir-rapporteur jisħaq fuq in-neċessità ta' politika ta' infurzar b'saħħitha fejn il-
Kummissjoni taġixxi fuq bażi proattiva u ma tibżax tibda proċedimenti ta' ksur fejn ikun 
meħtieġ, pereżempju f'każijiet ta' użu sistematiku tal-esklużjonijiet. Ir-rapporteur jikkunsidra 
li sabiex tinkiseb politika ta' infurzar b'saħħitha, huwa essenzjali li l-Kummissjoni jkollha 
aċċess għal data kwalitattiva. 

Fir-rigward tal-implimentazzjoni ulterjuri tal-Pakkett tad-Difiża, ir-rapporteur jilqa' l-ħidma 
tal-Kummissjoni u jemmen li kooperazzjoni futura bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fir-
rigward tal-implimentazzjoni tad-Direttivi hija meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi tal-Pakkett 
tad-Difiża. 

Ir-rapporteur jinnota wkoll li l-livell ta' parteċipazzjoni tal-SMEs fis-suq tad-difiża għadu 
baxx. Huwa għalhekk jemmen li għandha ssir analiżi bir-reqqa dwar ir-raġunijiet għaliex l-
SMEs ma jirnexxilhomx jidħlu b'mod sħiħ fis-suq uniku għall-prodotti tad-difiża. Huwa jilqa' 
l-ħidma li diġà saret mill-Kummissjoni u jenfasizza li għandha tkompli tieħu miżuri xierqa 
sabiex tappoġġja lill-SMEs. 

Ir-rapporteur imbagħad jenfasizza li, sabiex jinkiseb EDEM miftuħ, l-Istati Membri se 
jkollhom jaħdmu fuq il-kooperazzjoni ta' bejniethom, il-fiduċja reċiproka, l-ippjanar komuni 
…

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jikkunsidra li saru għadd ta' bidliet li affettwaw is-Suq Ewropew 
tat-Tagħmir għad-Difiża minn meta daħal fis-seħħ il-Pakkett tad-Difiża, pereżempju l-
istabbiliment ta' PESCO. Huwa għaldaqstant tal-fehma li għandu jkun hemm analiżi ta' 
segwitu tal-effiċjenza tal-Pakkett tad-Difiża fid-dawl ta' dan it-tibdil sabiex jinkiseb EDEM 
miftuħ.
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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/81/KE, rigward l-akkwist pubbliku fl-
oqsma tad-difiża u tas-sigurtà, u tad-Direttiva 2009/43/KE, rigward it-trasferiment ta' 
prodotti relatati mad-difiża
(2019/2204(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– 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/KE1 ("id-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam tad-Difiża"),

– 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-Komunità2 ("id-Direttiva dwar it-Trasferimenti"),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2016 "rigward l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/81/KE dwar l-
akkwist pubbliku fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà, għall-konformità mal-Artikolu 73(2) 
ta' dik id-Direttiva" (COM(2016)0762), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-
30 ta' Novembru bit-titolu "Evalwazzjoni tad-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-Komunità" 
(COM(2016)0760),

– wara li kkunsidra l-avviż tal-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2016 bit-titolu "Gwida 
dwar l-għoti ta' kuntratti bejn il-gvernijiet fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà (l-
Artikolu 13(f) tad-Direttiva 2009/81/KE" (C(2016)7727),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/624 tal-
20 ta' April 2018 dwar l-aċċess għas-suq transfruntier għas-subfornituri u l-SMEs fis-
settur tad-difiża3,

– wara li kkunsidra l-avviż tal-Kummissjoni dwar il-gwida għall-akkwist kooperattiv fl-
oqsma tad-difiża u tas-sigurtà (id-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fl-Oqsma tad-
Difiża u tas-Sigurtà 2009/81/KE (2019/C 157/01)4,

– wara li kkunsidra l-istudju tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS) ta' 
Settembru 2020 bit-titolu "EU Defence Package: Defence Procurement and Intra 
Community Transfers Directives" (Pakkett tad-Difiża tal-UE: Direttivi dwar l-Akkwist 

1 ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.
2 ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1.
3 ĠU L 102, 23.4.2018, p. 87.
4 ĠU C 157, 8.5.2019, p. 1.
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Pubbliku u t-Trasferimenti Intrakomunitarji fil-Qasam tad-Difiża),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-
Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-
12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq 
inizjattiva proprja,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A9 
0000/2020),

A. billi d-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam tad-Difiża tfittex li tintroduċi regoli 
ġusti u trasparenti għall-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża fi sforz sabiex ikun aktar 
faċli għall-kumpaniji tad-difiża fl-Istati Membri biex jaċċessaw swieq tad-difiża fi Stati 
Membri oħra;

B. billi d-Direttiva dwar it-Trasferimenti għandha l-għan li ttejjeb il-funzjonament tas-suq 
Ewropew tat-tagħmir għad-difiża (EDEM), tippromwovi l-integrazzjoni tal-katina tal-
provvista tad-difiża tal-UE u żżid is-sigurtà tal-provvista, billi tissimplifika r-regoli u l-
proċeduri għal trasferimenti intra-UE ta' prodotti relatati mad-difiża;

C. billi ż-żewġ direttivi għandhom l-għan li jagħtu spinta lis-suq intern għal prodotti 
relatati mad-difiża u jsaħħu l-kompetittività tal-EDEM;

D. billi l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-2016 ikkonkludiet li l-objettivi tad-Direttiva 
dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam tad-Difiża kienu nkisbu biss parzjalment, minħabba 
li ppermettiet żieda inizjali fil-kompetizzjoni, it-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni 
fis-suq tal-akkwist pubbliku fil-qasam tad-difiża tal-UE, iżda kien meħtieġ ħafna aktar 
progress fl-użu konsistenti mill-Istati Membri tad-Direttiva biex jinkisbu bis-sħiħ dawk 
l-objettivi;

E. billi l-istudju tal-EPRS indika l-effett limitat tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-
Qasam tad-Difiża fuq l-Ewropizzazzjoni tal-ktajjen tal-valur tad-difiża;

F. billi l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-2016 uriet li d-differenzi fil-mod kif ġiet 
trasposta d-Direttiva dwar it-Trasferimenti ħolqu ostakli kbar għall-applikazzjoni 
effettiva tagħha, li rriżultaw f'applikazzjoni bil-mod jew b'mod mhux komplut fl-Istati 
Membri individwali, nuqqas ġenerali ta' armonizzazzjoni fir-rekwiżiti u l-proċeduri bejn 
l-Istati Membri, u kundizzjonijiet u limitazzjonijiet diverġenti ħafna fil-Liċenzji 
Ġenerali ta' Trasferiment (GTLs) ippubblikati mill-Istati Membri;

G. billi, flimkien mal-ostakli ġenerali għad-dħul fis-suq ta' distanza ġeografika, ostakli 
lingwistiċi, u nuqqas ta' għarfien dwar is-suq transfruntier, l-intrapriżi żgħar u medji 
(SMEs) fis-settur tad-difiża jiffaċċjaw ukoll diffikultajiet amministrattivi addizzjonali 
bħal tħassib rigward is-sigurtà tal-provvista, il-kumplessità tad-dispożizzjonijiet dwar 
is-subkuntrattar, u l-ispejjeż għolja ta' ċertifikazzjoni;

It-titjib tal-funzjonament tas-suq intern għal prodotti tad-difiża permezz ta' 
implimentazzjoni u infurzar aħjar tal-Pakkett tad-Difiża
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1. Jilqa' xi wħud mix-xejriet pożittivi osservati fl-implimentazzjoni progressiva tad-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam tad-Difiża, b'mod partikolari n-numru 
dejjem jiżdied ta' avviżi dwar kuntratt u avviżi ta' għoti ta' kuntratt maħruġa mill-Istati 
Membri, u l-proporzjon dejjem jiżdied ta' akkwist pubbliku li fir-rigward tiegħu tkun 
saret sejħa għall-offerti kompetittiva permezz ta' Tenders Electronic Daily (TED); 
jisħaq, madankollu, li volum għoli ħafna ta' nefqa fuq l-akkwist pubbliku għadu 
mġarrab barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva;

2. Jissottolinja li wieħed mill-ostakli ewlenin għall-implimentazzjoni sħiħa u xierqa tad-
Direttiva għadu l-użu sistematiku tad-dispożizzjonijiet relatati mal-esklużjoni mill-Istati 
Membri, b'mod partikolari dawk stabbiliti fl-Artikolu 346 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3. Jemmen, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni għandha tassumi rwol aktar proattiv fil-
monitoraġġ tal-esklużjonijiet użati mill-Istati Membri fl-għoti tagħhom ta' kuntratti 
barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam tad-
Difiża, u m'għandhiex tiddependi b'mod ewlieni mill-ilmenti rċevuti, imressqa mill-
industrija;

4. Iqis li għad hemm ħtieġa qawwija li jkun hemm fokus fuq l-implimentazzjoni effettiva 
tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam tad-Difiża, iqis li, sabiex dan iseħħ, l-
Istati Membri għandhom jiffukaw fuq l-iżgurar ta' trattament indaqs, trasparenza u 
kompetizzjoni u jqis li l-Kummissjoni għandha tiffoka fuq li tipprovdi lill-Istati Membri 
linji gwida ulterjuri dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva;

5. Iqis li xi aspetti tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam 
tad-Difiża jistgħu jittejbu, bħall-użu mill-Istati Membri tal-proċedura miftuħa kif previst 
fid-Direttiva 2014/24/KE5 u b'liema konsistenza japplikaw dik id-Direttiva kull meta 
jkun possibbli; jemmen, madankollu, li l-ebda reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Akkwist 
Pubbliku fil-Qasam tad-Difiża mhi meħtieġa f'dan l-istadju, ladarba l-qafas regolatorju 
eżistenti huwa suffiċjenti jekk jiġi implimentat b'mod korrett u jintuża kif xieraq;

6. Jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni tkompli timmonitorja u tipprovdi gwida lill-Istati 
Membri sabiex tiżgura użu konsistenti tad-Direttiva u għalhekk tikseb bis-sħiħ l-
objettivi tagħha;

7. Josserva li, fir-rigward tad-Direttiva dwar it-Trasferimenti, l-adozzjoni ta' għodod 
ġodda, inklużi l-GTLs, hija pjuttost baxxa meta mqabbla ma' Liċenzji Individwali ta' 
Trasferiment (ITLs), li kienu maħsuba li jiġu sostitwiti mill-għodod il-ġodda;

8. Josserva wkoll li kien hemm adozzjoni aktar bil-mod u aktar baxxa milli mistenni ta' 
ċertifikazzjoni, u li għad hemm ostakli għall-applikazzjoni effettiva tad-Direttiva, 
b'livelli baxxi ta' sensibilizzazzjoni, b'mod partikolari fost l-SMEs, tal-għodod 
disponibbli skont id-Direttiva, u s-sistema użata mill-Istati Membri fil-kontrolli esperti 
tagħhom, flimkien man-nuqqas ta' armonizzazzjoni fl-implimentazzjoni tal-GTLs, li 
jaġixxu bħala ostakli kbar għall-applikazzjoni effettiva tad-Direttiva;

9. Iqis, għalhekk, li d-Direttiva dwar it-Trasferimenti kisbet l-objettivi ewlenin tagħha 
parzjalment biss, b'mod partikolari dak ta' ċirkolazzjoni bla xkiel ta' prodotti relatati 

5 ĠU L 094, 28.3.2014, p. 65.
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mad-difiża fis-suq intern u tal-eżistenza ta' suq intern effiċjenti, sigurtà tal-provvista 
akbar u kompetittività mtejba;

10. Jissottolinja l-importanza ta' suq intern ġenwin għal trasferimenti intra-UE ta' prodotti 
relatati mad-difiża, fejn l-awtoritajiet nazzjonali jkunu konxji dwar liema u lil min huma 
ttrasferiti l-prodotti u fejn l-awtorizzazzjonijiet esperti u restrizzjonijiet oħra għall-
esportazzjonijiet jitnaqqsu għal livell minimu meħtieġ;

11. Jinnota, f'dan il-kuntest, il-progress miksub mill-Kummissjoni bir-rakkomandazzjonijiet 
tagħha dwar il-kamp ta' applikazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-GTLs;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb l-implimentazzjoni tad-Direttiva fl-Istati 
Membri individwali billi tkompli d-djalogu tagħha mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex 
jissolvew il-kwistjonijiet pendenti;

13. Jistieden lill-Istati Membri jqisu kif mistħoqq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 
dwar il-kamp ta' applikazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-GTLs u jevitaw li jżidu 
kundizzjonijiet għal trasferimenti fl-ambitu tal-GTLs, li jikkontradixxu jew jimminaw 
il-kundizzjonijiet elenkati fir-rakkomandazzjonijiet;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tqis bħala prijorità s-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet 
dwar il-kamp ta' applikazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-GTLs, inkluż billi tikkunsidra l-
possibbilta li tikkonverti r-rakkomandazzjonijiet f'dispożizzjonijiet vinkolanti, bil-għan 
ta' armonizzazzjoni progressiva bħal objettiv ġenerali għas-snin li ġejjin;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi fis-sensibilizzazzjoni dwar 
l-għodod u l-benefiċċji tad-Direttiva, b'mod partikolari fost l-SMEs;

16. Jinnota l-Boxxla Strateġika maħsuba biex titwettaq analiżi ta' theddid komuni; jemmen 
li l-Pakkett tad-Difiża għandu jkun wieħed mill-elementi importanti tagħha li 
jikkontribwixxi għall-politiki ta' kontroll tal-esportazzjoni;

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-kwalità u d-disponibbiltà ta' data, 
bħad-data ta' TED, sabiex jiffaċilitaw il-monitoraġġ fuq l-implimentazzjoni ta' dawn iż-
żewġ Direttivi;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tkun kuraġġuża fl-infurzar tad-Direttivi, inkluż, fejn meħtieġ, 
billi tagħmel użu minn proċeduri ta' ksur;

Il-ġlieda kontra l-frammentazzjoni tas-suq u ż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-SMEs

19. Jinnota li l-SMEs jidher li għandhom inqas suċċess fir-rebħ ta' kuntratti skont id-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fil-Qasam tad-Difiża milli fl-akkwist pubbliku 
ġenerali tal-UE; jinnota, barra minn hekk, li jidher ċar li d-dispożizzjonijiet ta' 
subkuntrattar tad-Direttiva ma ntużawx fuq bażi regolari u strutturata mill-awtoritajiet 
tal-Istati Membri; huwa tal-fehma li xi Stati Membri jesperjenzaw dawn id-
dispożizzjonijiet bħala kumplessi u diffiċli biex jintużaw, u dan jispjega parzjalment l-
impatt limitat tad-Direttiva;

20. Iqis, għalhekk, li l-għan taż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-SMEs inkiseb biss parzjalment;
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21. Huwa tal-fehma li d-dispożizzjonijiet ta' subkuntrattar tad-Direttiva ma kellhom l-ebda 
impatt, jew kellhom impatt limitat ħafna, fuq l-aċċess transfruntier tas-subfornituri u l-
SMEs fil-qasam tad-difiża; jistieden lill-Istati Membri jaċċertaw li l-proċeduri interni 
tagħhom mhumiex qed jimblukkaw il-parteċipazzjoni tal-SMEs fi proċessi ta' sejħa 
għall-offerti fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli l-ħidma tagħha u teżamina bir-reqqa l-kawżi tan-
nuqqas ta' parteċipazzjoni tal-SMEs;

23. Iqis li l-azzjoni tal-Istati Membri tista' ttejjeb b'mod sinifikanti l-aċċess transfruntier 
għas-suq għal SMEs u s-subfornituri fis-setturi tad-difiża, u jistieden għalhekk lill-Istati 
Membri jikkunsidraw bis-serjetà u jsegwu fejn possibbli r-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni;

24. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu aktar sistematiku mill-għodod eżistenti fil-livell 
tal-UE, bħan-Network Enterprise Europe, biex jappoġġjaw l-attivitajiet transfruntiera 
tal-SMEs;

Il-kisba ta' suq Ewropew tat-tagħmir għad-difiża miftuħ

25. Iqis li implimentazzjoni aħjar tad-Direttivi hija ta' importanza kritika sabiex jinkiseb l-
objettiv ġenerali tat-titjib tal-funzjonament tas-suq intern għall-prodotti tad-difiża u biex 
isir kontribut biex jiġi stabbilit EDEM miftuħ;

26. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem favur iż-żieda fl-adozzjoni tal-qafas leġiżlattiv dwar 
it-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża, it-titjib tad-disponibbiltà ta' GTLs fl-UE 
kollha u l-indirizzar tal-applikazzjoni limitata tal-iskema ta' ċertifikazzjoni, peress li dan 
għandu jagħti spinta lill-iżvilupp tal-EDEM u b'hekk ittejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern għall-prodotti tad-difiża;

27. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq azzjonijiet speċifiċi li jkollhom l-għan li jibnu aktar 
fiduċja fost l-Istati Membri fil-qasam tad-difiża u s-sigurtà sabiex tingħata spinta lill-
kooperazzjoni ta' bejniethom u jinħoloq suq uniku ġenwin għall-prodotti tad-difiża;

28. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu spinta lill-EDEM permezz ta' kooperazzjoni fuq 
proġetti fl-ambitu tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti u l-Fond Ewropew għad-
Difiża; jinnota, f'dan ir-rigward, li t-tagħlimiet meħuda u l-aħjar prattiki li rriżultaw sa 
issa mill-implimentazzjoni tal-Pakkett tad-Difiża għandhom jiġu kondiviżi fost l-Istati 
Membri sabiex jiġi rrimedjat il-livell mhux uniformi tal-implimentazzjoni tagħhom;

29. Iqis li, mill-adozzjoni taż-żewġ Direttivi, l-EDEM esperjenza ħafna tibdil; jistieden lill-
Kummissjoni tanalizza l-effiċjenza tal-għodod disponibbli fid-dawl ta' dak it-tibdil;

°

° °

30. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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