
 

 

P7_TA(2013)0514 

Il-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Novembru 2013 dwar il-Bażi Industrijali u 

Teknoloġika tad-Difiża Ewropea (2013/2125(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b’mod partikolari l-

Artikoli 21, 42, 45 u 46, u l-Artikoli 173, 179-190, u 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Protokoll Nru 10, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta’ Diċembru 2012 u 

l-proċess li jwassal għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew dwar id-difiża skedata għad-19 u l-

20 ta’ Diċembru 2013, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-24 ta' Lulju 2013 bl-isem “Lejn 

settur tad-difiża u tas-sigurtà aktar kompetittiv u effiċjenti” (COM(2013)0542), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2007 bl-isem 

"Strateġija għal industrija tad-difiża Ewropea aktar b’saħħitha u kompetittiva" 

(COM(2007)0764), 

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Ewropea ta’ Sigurtà, adottata mill-Kunsill Ewropew fit-

12 ta' Diċembru 2003, u r-rapport dwar l-implimentazzjoni tagħha, li ġie approvat mill-

Kunsill Ewropew fil-11 u t-12 ta' Diċembru 2008, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni dwar it-titjib tal-Politika Ewropea tas-Sigurtà u d-Difiża, 

adottata mill-Kunsill Ewropew fit-12 ta' Diċembru 2008, u d-dikjarazzjoni dwar it-tisħiħ tal-

kapaċitajiet, adottata mill-Kunsill fil-11 ta' Diċembru 2008, 

– wara li kkunsidra l-Istrateġija għall-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea, 

adottata mill-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) fl-

14 ta’ Mejju 2007, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/411/PESK tat-12 ta' Lulju 2011 li 

tiddefinixxi l-istatut, is-sede u r-regoli operattivi tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u li 

tħassar l-Azzjoni Konġunta 2004/551/PESK1, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/81/KE 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-sigurtà2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-22 ta’ Novembru 2012 dwar l-

implimentazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni3, u tal-14 ta’ Diċembru 2011 
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2 ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76 
3 Testi adottati, P7_TA(2012)0455. 



 

 

dwar l-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq is-settur tad-difiża fl-Istati Membri tal-UE1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat 

għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-

Konsumatur (A7-0358/2013), 

Politika operattiva ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni teħtieġ bażi industrijali u teknoloġika tad-

difiża Ewropea b’saħħitha 

1. Ifakkar li Politika operattiva ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni teħtieġ bażi industrijali u 

teknoloġika tad-difiża Ewropea (EDTIB) b’saħħitha, li tikkostitwixxi element ewlieni għall-

kapaċità tal-Ewropa li tiżgura s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha, tħares il-valuri tagħha u 

tippromwovi l-interessi tagħha; jirrimarka li s-settur tad-difiża Ewropea hu sors ewlieni ta' 

tkabbir u innovazzjoni, karatteristiċi ewlenin għall-istabbiltà u s-sigurtà; jemmen li t-

twaqqif u l-iżvilupp tal-EDTIB kompetittiva għandhom ikunu parti mill-prijoritajiet 

strateġiċi tal-UE; 

2. Ifakkar il-livell ta’ ambizzjonijiet operattivi stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-Kunsill dwar it-

tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-11 ta’ Diċembru 2008 u l-ħidmiet ċivili u militari stabbiliti fl-

Artikolu 43(1) TUE; ifakkar l-impenn tal-Istati Membri li jtejbu l-kapaċitajiet militari 

tagħhom; jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex iniedi l-iżvilupp ta’ politika Ewropea dwar 

il-kapaċitajiet u l-armamenti (ECAP) għal dak il-għan, kif stipolat fl-Artikolu 42(3) TUE; 

3. Jenfasizza li filwaqt li ċerti pajjiżi terzi bħaċ-Ċina, l-Indja, il-Brażil u r-Russja qed iżidu l-

infiq tad-difiża tagħhom, il-baġits tal-UE f’dan ir-rigward qed isofru minn tnaqqis; jiġbed l-

attenzjoni għat-tibdil strateġiku fix-xenarju globali, it-tnaqqis fil-baġits tad-difiża ikkawżat 

b’mod speċjali mill-kriżi ekonomika u finanzjarja, il-pass mgħaġġel tal-iżvilupp 

teknoloġiku u l-fatt li l-kumpaniji Ewropej tad-difiża qed jaġġustaw għal din is-sitwazzjoni 

billi jagħmlu enfasi fuq l-esportazzjonijiet f’pajjiżi terzi, akkost li jittrasferixxu teknoloġiji 

sensittivi, u tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, u billi jċaqalqu l-produzzjoni barra mill-

UE; 

4. Jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis fl-investiment tad-difiża u jitlob lill-Istati Membri, l-EDA u 

l-Kummissjoni biex jieħdu kontromiżuri bħala reazzjoni għall-espożizzjoni dejjem tiżdied 

tal-EDTIB fil-futur għar-riskju li tiġi kkontrollata u mxekkla fl-attivitajiet tagħha minn 

setgħat terzi b’interessi strateġiċi differenti; iħeġġeġ lill-Istati Membri jsaħħu l-

kooperazzjoni industrijali Ewropea bil-għan li jiżguraw kemm jista' jkun awtonomija 

strateġika, billi jiżviluppaw u jipproduċu kapaċitajiet militari u ta' sigurtà effiċjenti bl-użu 

tat-teknoloġiji l-aktar avvanzati; 

5. Jenfasizza li bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-politiki tal-UE dwar l-industrija, l-

ispazju u r-riċerka jestendu fl-ambitu tad-difiża; jinnota li l-programmi tal-Unjoni f’oqsma 

oħra bħas-sigurtà interna u fil-fruntieri, il-ġestjoni tad-diżastri u l-iżvilupp joffru prospett 

sinifikanti li jsir żvilupp konġunt tal-kapaċitajiet għal dawk il-politiki u għat-twettiq tal-

missjonijiet tal-PSDK; 
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6. Ifakkar il-ħtieġa li jsir progress fil-konsolidazzjoni tal-EDTIB, u jinnota li - quddiem 

teknoloġiji li dejjem qed isiru sofistikati u l-ispejjeż li qed jiżdiedu, il-kompetizzjoni 

internazzjonali li qed tiżdied, u baġits tad-difiża u volumi ta’ produzzjoni li qed jonqsu - 

hemm kamp ta' applikazzjoni kontinwu għal proġetti tad-difiża multinazzjonali u 

m'għadhiex aktar possibbli fl-ebda Stat Membru li l-industrija tad-difiża tkun sostenibbli 

fuq bażi strettament nazzjonali; jiddisjaċih għall-fatt li, filwaqt li nkiseb ċertu livell ta’ 

konċentrazzjoni fl-industriji ajruspazjali Ewropej, is-setturi tat-tagħmir tal-art u dak navali 

għadhom frammentati ħafna bejn il-pajjiżi; 

7. Jenfasizza li l-kostruzzjoni tal-industrija tad-difiża Ewropea għandha sseħħ b’mod 

sostenibbli, fl-Istati Membri kollha, fuq il-bażi tal-infrastruttura industrijali eżistenti u tan-

normi stabbiliti fil-politiki industrijali Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 173 TFUE, u mhux 

biss skont il-prinċipju ta’ kompetizzjoni ħielsa;  

8. Ifakkar lill-Istati Membri tal-UE, lill-VP/RGħ, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Aġenzija 

Ewropea għad-Difiża li iżjed minn żewġ deċennji wara l-Gwerra Bierda u wara li kellhom 

il-benefiċċju ta' baġits għad-difiża nazzjonali relattivament għoljin l-Istati Membri tal-UE 

ma kinux kapaċi jilħqu l-Miri Ewlenin ta’ Ħelsinki u għanijiet oħra ta’ żvilupp ta’ 

kapaċitajiet militari konġunti;  

9. Ifakkar li jekk l-Ewropa tixtieq iżżomm industrija ta’ sigurtà u difiża solida, l-Istati Membri 

għandhom jikkoordinaw il-baġits tad-difiża tagħhom biex jevitaw duplikazzjonijiet u jsaħħu 

l-programmi ta’ riċerka konġunti; 

10. Jinnota li minkejja l-kriżi u t-tnaqqis baġitarju, iċ-ċittadini Ewropej għadhom qegħdin 

jitolbu koordinazzjoni u kooperazzjoni Ewropea fid-difiża u fl-industrija, li huma jqisu 

bħala fattur li jippromwovi s-sigurtà, l-effiċjenza u t-tfaddil; 

11. Jinnota l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-24 ta' Lulju 2013 u r-rapport mir-RGħ/VP 

tal-15 ta' Ottubru 2013 dwar il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni; iqis li hu ta’ 

dispjaċir li l-Kummissjoni u s-SEAE ma ħarġux dikjarazzjoni Ewropea konġunta bi 

preparazzjoni għas-samit dwar id-difiża tal-Kunsill Ewropew f’Diċembru ta’ din is-sena; 

jistenna s-suġġerimenti leġiżlattivi speċifiċi mill-Kummissjoni dwar l-użu tal-Fondi ta' 

Investiment Strutturali Ewropej, l-Enterprise Europe Network (EEN), il-Fond Soċjali 

Ewropew u l-Fond għall-Aġġustament Globali Ewropew sabiex ikun assigurat żvilupp 

ekwu tal-industrija tad-difiża f’kull parti tal-Unjoni Ewropea; 

12. Ifakkar li l-Kummissjoni u l-ministri tad-difiża tal-UE diġà enfasizzaw il-ħtieġa għal 

azzjoni urġenti f’dan il-qasam fl-2007 b’Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dedikata u bi 

strateġija tal-EDA dwar l-EDTIB; jiddispjaċih għall-opportunitajiet regolarment mitlufa bit-

tressiq ta’ rapporti ta’ implimentazzjoni u ta’ aġġornament ta’ strateġiji wara d-dħul fis-seħħ 

tat-Trattat ta’ Lisbona; iqis li hu ta’ dispjaċir li l-komunikazzjoni l-ġdida ma teżaminax il-

qagħda preżenti tal-istrateġiji preċedenti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-EDA sabiex fil-

futur jiżviluppaw strateġija konġunta tal-EDTIB, ibbażata fuq l-esperjenzi tal-passat; 

13. Iqis, minn valutazzjoni proprja wiesgħa tiegħu, li ż-żewġ strateġiji ġew implimentati b’mod 

insuffiċjenti minħabba nuqqas ta’ fehim komuni tal-EDTIB li jirriżulta minn interessi 

nazzjonali u industrijali differenti, u l-persistenza ta’ drawwiet nazzjonali stabbiliti fis-

setturi tal-armamenti; jieħu nota tal-fatt li hemm Stati Membri mingħajr ebda industrija tad-

difiża nazzjonali proprja u/jew industriji niċċa tagħhom li jitħabtu biex jiksbu l-aħjar valur 

għall-flus globalment, b’industriji tad-difiża anqas kompetittivi li jiffavorixxu fornituri ta’ 

provvista nazzjonali kif ukoll b’industriji tad-difiża nazzjonali qawwija li jaċċettaw 



 

 

kompetizzjoni globali b’saħħitha; 

14. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jpoġġi fuq l-aġenda tas-samit tiegħu f’Diċembru t-

tisħiħ tad-difiża Ewropea; jappella lill-Kunsill Ewropew sabiex jagħti l-ispinta ġdida 

meħtieġa u jfassal linji gwida, prijoritajiet politiċi ġenerali u skedi ta’ żmien għas-sostenn 

ta’ bażi industrijali u teknoloġika ta' difiża tassew Ewropea, li għandha tkun appoġġata 

minn integrità u miżuri xierqa għall-bini tal-fiduċja u li għandha tkun orjentata mill-kapaċità 

u tippromwovi sinerġiji, tipprevedi għall-użu effiċjenti tar-riżorsi limitati, tevita d-

duplikazzjoni u tkun integrata u kompetittiva fis-suq globali; 

L-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti u l-konsolidazzjoni tad-domanda 

15. Iqis li hu ta’ dispjaċir li l-isforzi tal-passat għall-konsolidazzjoni tad-domanda ma tejbux il-

frammentazzjoni tad-domanda fl-UE, bi 28 konsumatur tad-difiża nazzjonali u saħansitra 

b’għadd akbar ta’ konsumaturi ta’ prodotti għall-użu ċivili u militari; jiddispjaċih dwar ir-

riżultati limitati tal-Pjan ta’ Żvilupp tal-Kapaċitajiet tal-EDA; għalhekk, jistieden lill-

Kunsill Ewropew sabiex iniedi proċess ta’ rieżami tad-difiża tal-Ewropa u jsarraf fir-realtà 

l-koordinazzjoni tal-proċessi tal-ippjanar tad-difiża nazzjonali fil-livell tal-UE; abbażi ta’ 

din il-valutazzjoni, jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà biex tibda proċess estensiv għall-

iżvilupp ta’ White Paper dwar is-Sigurtà u d-Difiża Ewropea sabiex tiffaċilita l-

ambizzjonijiet strateġiċi tal-UE u l-proċessi ta’ żvilupp tal-kapaċitajiet; 

16. Jappella lill-Istati Membri biex jesploraw ulterjorment il-possibbiltà li jissinkronizzaw u 

jippjanaw b’mod konġunt il-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-kapaċitajiet tad-difiża tagħhom 

f'kooperazzjoni mal-EDA; iqis li sinerġiji ta' livell ogħla li jwasslu għal politika Ewropea 

komuni dwar kapaċitajiet u armamenti, kif imsemmi fl-Artikolu 42 TUE, tkun prerekwiżit 

biex l-armonizzazzjoni ta’ rekwiżiti militari ssir armonizzazzjoni tal-akkwist tat-tagħmir 

fost l-Istati Membri, b’hekk jinħolqu l-kundizzjonijiet tajbin għar-ristrutturar 

transnazzjonali b’suċċess tal-industrija tad-difiża tal-UE li tkun orjentata lejn id-domanda; 

17. Jinnota l-ħidma tal-proċess ta’ ppjanar tad-difiża tan-NATO, li permezz tiegħu membri tal-

Alleanza, inklużi 26 Alleat Ewropew, jikkoordinaw - fejn xieraq - biex jiżguraw li jiġu 

żviluppati u miżmuma l-kapaċitajiet tad-difiża tajba biex ikunu indirizzati sfidi futuri; 

jinnota li n-NATO ilha ħafna li rrikonoxxiet il-ħtieġa għal kooperazzjoni mill-qrib mal-

industrija, mhux l-anqas biex tassisti l-iżvilupp ta’ rekwiżiti ta’ kapaċità militari, b’mod 

speċjali rigward l-istandardizzazzjoni u l-interoperabbiltà, filwaqt li trawwem kooperazzjoni 

teknoloġika u industrijali transatlantika tad-difiża;  

Politika Industrijali 

18. Iqis li politika tad-difiża industrijali Ewropea għandu jkollha l-għan li tottimizza l-

kapaċitajiet tal-Istati Membri billi tikkoordina l-iżvilupp, l-użu u ż-żamma ta’ varjetà ta’ 

kapaċitajiet, installazzjonijiet, tagħmir u servizzi sabiex titwettaq firxa wiesgħa ta’ kompiti, 

inklużi l-missjonijiet l-aktar eżiġenti, bit-tisħiħ tal-industrija tad-difiża Ewropea, bil-

promozzjoni tar-riċerka u tal-kooperazzjoni teknoloġika u bl-iżvilupp ta' programmi ta' 

kooperazzjoni fil-qasam tal-apparat; 

19. Jirrikonoxxi l-importanza tal-industriji tad-difiża Ewropej għall-innovazzjoni u t-tkabbir, li 

jagħtu lok, direttament u indirettament, għal madwar 400 000 impjieg fl-Unjoni; jenfasizza 

l-fatt li filwaqt li l-ekonomija tad-difiża Ewropea qed tiffaċċja diversi sfidi, hemm bżonn ta' 



 

 

approċċ ġdid li jevita d-duplikazzjoni u li jwassal għal ekonomiji ta' skala akbar u 

kompetizzjoni industrijali akbar; 

20. Jemmen li wasal iż-żmien li jiġi promoss approċċ volontarju sabiex tittieħed azzjoni dwar 

il-frammentazzjoni tas-suq tad-difiża industrijali Ewropew, filwaqt li jiġi kkonsolidat aktar 

(u tinbeda l-armonizzazzjoni) fir-rigward tad-domanda, il-provvista, ir-regoli u l-istandards 

u li wasal ukoll iż-żmien li jsir investiment f’politika industrijali integrata u sostenibbli 

bbażata fuq ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-effiċjenza akbar tar-riżorsi, strateġija għall-materja 

prima, it-tisħiħ tal-SMEs u l-iżvilupp ta’ netwerks reġjonali; jappoġġja bis-sħiħ l-isforzi tal-

Kummissjoni biex issaħħaħ is-suq intern tad-difiża u tas-sigurtà permezz ta' assistenza 

adegwata lill-SMEs li għandhom rwol importanti fl-innovazzjoni, fl-iżvilupp ta' kapaċitajiet 

speċjalizzati u ta' teknoloġiji tal-ogħla livell u l-ħolqien ta’ impjiegi skont l-istrateġija 

“Ewropa 2020”; 

21. Iqis li huwa importanti għall-Istati Membri li jżidu l-kooperazzjoni biex iwieġbu għall-isfidi 

industrijali u jinnota li l-limitazzjonijiet baġitarji u l-kompetizzjoni globali li dejjem qed 

tiżdied ifissru li l-UE teħtieġ sħubijiet interni u raggruppamenti oħra kif ukoll kondiviżjoni 

tal-kompiti; jappoġġja lill-EDA fix-xogħol tagħha ta' inċentiv għall-akkomunamenti 

reġjonali; 

22. Hu tal-fehma li n-natura ferm speċifika tas-swieq tad-difiża għandha tiġi rikonoxxuta fid-

dawl tal-kontroll tal-esportazzjoni u l-obbligi tal-antiproliferazzjoni u r-rekwiżiti stretti ta' 

kunfidenzjalità li japplikaw, u l-fatt li n-numru ta' kumpaniji li jfornu lis-suq huwa limitat u 

li d-domanda tiġi kważi esklussivament mill-gvernijiet; 

23. Jemmen li l-industrija tad-difiża hija speċifika ħafna fin-natura tagħha, minħabba żvilupp 

tal-prodotti li jieħu fit-tul u l-ħtieġa li jinżammu sistemi operattivi fis-servizz għal bosta 

deċennji, spejjeż sostanzjali u li dejjem jiżdiedu tal-programmi u fl-aħħar il-fatt li l-

kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tiddependi ħafna fuq il-gvernijiet tal-Istati Membri; 

24. Jappoġġja l-potenzjal u jinkoraġġixxi l-użu doppju tal-prodotti tal-industriji tas-sigurtà u 

tad-difiża, partikolarment fl-oqsma tal-ispazju, tal-baħar, tal-avjazzjoni u tat-

telekomunikazzjonijiet; jenfasizza li l-industrija tad-difiża hija motivatur ewlieni biex aktar 

’il quddiem jintużaw teknoloġiji avvanzati għal skopijiet kummerċjali 

25. Iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew jagħti l-appoġġ kollu possibbli lill-EDTIB, u, għal dak l-

għan, l-ewwel u qabel kollox jiddefinixxi b'mod aktar ċar il-kamp ta' applikazzjoni tagħha, 

partikolarment fir-rigward ta' dawk involuti billi jagħtihom status speċjali, dak ta’ Operaturi 

Ekonomiċi tad-Difiża fl-Ewropa (OEDEs);  

26. Jitlob li l-OEDEs jingħataw dak l-istatus minħabba l-valur miżjud li jagħtu lill-Ewropa 

kemm mill-aspett teknoloġiku kif ukoll dak soċjoekonomiku; għalhekk iqis li huma biss 

dawn l-operaturi ekonomiċi tad-difiża fl-Ewropa li għandhom jibbenefikaw mill-programmi 

Ewropej; 

27. Jemmen li l-kunċett ta’ "Operaturi Ekomomiċi tad-Difiża fl-Ewropa" għandu jiġi 

rikonoxxut u li għandhom jiġu ssodisfati kriterji raġonevoli relatati mal-impjiegi, l-għarfien 

xjentifiku u teknoloġiku, it-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-produzzjoni fi ħdan l-UE bl-għan li 

jiġu protetti; 

28. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw il-bażijiet industrijali u teknoloġiċi tad-difiża 



 

 

tagħhom u ċ-ċentri ta’ eċċellenza fuq teknoloġiji ewlenin, u jipprovdulhom mekkaniżmi ta’ 

governanza korporattiva effikaċi fi ħdan l-Unjoni Ewropea, biex b'hekk isaħħu l-

interdipendenza bejn dawn il-faċilitajiet; 

29. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni bejn il-kumpaniji tad-difiża 

ewlenin u l-universitajiet; jenfasizza li l-bażi tal-għarfien tal-universitajiet tista’ titwessa’ 

permezz ta’ din il-kooperazzjoni; 

30. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni Ewropea jnaqqsu kemm jista’ jkun l-ostakli 

regolatorji żejda, itejbu d-djalogu bejn l-impriżi tad-difiża u jippromwovu r-

razzjonalizzazzjoni tagħhom sabiex ikunu jistgħu jakkwistaw it-tagħmir l-aktar adattat 

għall-ħtiġijiet tagħhom fejn jidħlu l-prestazzjoni u l-ispejjeż; jitlob għar-ristrutturazzjoni 

urġenti tal-impriżi Ewropej, li jingħelbu l-ostakli nazzjonali u tiġi adottata viżjoni globali 

31. Huwa tal-fehma li intrapiżi żgħar u ta’ daqs medju, li jiddisinjaw u jimmanifatturaw ħafna 

prodotti innovattivi għandhom rwol vitali biex imantnu u jikkonsolidaw l-EDTIB; jinnota li 

l-frammentazzjoni tas-suq tad-difiża Ewropea hija ostaklu għall-impriżi żgħar u medji biex 

jikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħhom; jappella lill-Istati Membri, l-EDA u lill-

Kummissjoni biex jaħdmu flimkien ħalli jiżviluppaw modi biex jikkonsolidaw l-intrapriżi ż-

żgħar u ta’ daqs medju b'mod sostenibbli u biex jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom għall-akkwist 

tad-difiża; jenfasizza li grazzi għal sistema komuni ta’ standardizzazzjoni u ċertifikazzjoni, 

l-impriżi Ewropej, inklużi l-SMEs, jistgħu jibbenefikaw peress li din ittejjeb l-aċċess 

tagħhom għas-swieq Ewropej u globali, joħolqu x-xogħol u jżidu l-aċċess tagħhom għall-

finanzjament tal-UE; 

Il-ħtieġa għal approċċ komuni għall-istandardizzazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni 

32. Itenni l-importanza fundamentali tal-istandardizzazzjoni tat-tagħmir tad-difiża għat-twaqqif 

ta' suq uniku Ewropew kompetittiv tad-difiża, kif ukoll biex jiġu żgurat l-interoperabilità u 

l-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni dwar programmi tal-armamenti, l-integrazzjoni u t-tqassim 

tal-proġetti, u l-interoperabilità sostnuta fost il-forzi tal-Istati Membri, b'hekk jitnaqqsu l-

livelli ta' spejjeż ta' manutenzjoni u dawk operattivi u jiġi żgurat li jista' jsir l-aħjar użu tal-

kapaċitajiet ta' difiża tal-Istati Membri f'operazzjonijiet konġunti;  

33. Ifakkar li hemm proliferazzjoni ta’ standards industrijali li jikkompetu kontra xulxin għall-

prodotti ċivili u militari; jiddispjaċih dwar is-suċċess limitat tal-implimentazzjoni tal-

ftehimiet (STANAG) u r-rakkomandazzjonijiet (STANREC) ta’ standardizzazzjoni tan-

NATO; jistieden lill-Kummissjoni u lill-EDA biex jippromwovu l-użu ta’ ġabra koerenti ta' 

standards komuni fid-difiża u biex jiżviluppaw “standards ibridi” f’oqsma b’użu doppju; 

jappella lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li l-passi futuri tagħhom biex jistabbilixxu l-

istandards tad-difiża jkunu bbażati fuq is-suġġerimenti ċivili mressqa mill-Kummissjoni u 

mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni; 

34. Jistieden lill-Istati Membri jesploraw il-possibbiltajiet li toffri l-Aġenzija Ewropea għad-

Difiża (EDA) biex jiżviluppaw l-istandards Ewropej tal-prodotti u l-applikazzjonijiet 

militari, pereżempju, għall-bini ta’ vapuri sptarijiet jew fil-qasam ta' sistemi tal-ajru 

ppilotati mill-bogħod. 

35. Jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-istandardizzazzjoni, u jistieden lill-

Kunsill Ewropew biex jinnota dan u jressaq proposti konkreti f’dan il-qasam; 



 

 

36. Jappella lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw il-proċeduri taċ-ċertifikazzjoni Ewopea bir-

rikonoxximent reċiproku ta’ ċertifikati u l-iżvilupp ta’ proċeduri komuni Ewropej ta’ 

ċertifikazzjoni ċivili u militari; 

Żgurar tas-sigurtà tal-provvista; 

37. Fil-kuntest tar-ristrutturar tal-industrija, jenfasizza wkoll l-importanza li jiġi żgurat li s-

sigurtà tal-provvista ma tkunx f’riskju; jistieden lill-Istati Membri, lill-EDA u lill-

Kummissjoni sabiex jiżviluppaw malajr reġim komprensiv u ambizzjuż dwar is-sigurtà tal-

provvista fl-UE kollha, b'mod partikolari għal materjal strateġiku u teknoloġiji kritiċi, 

abbażi ta' sistema ta’ garanziji reċiproċi u analiżi tar-riskji u tal-ħtiġijiet, u possibbilment bl-

użu tal-bażi legali ta’ kooperazzjoni strutturata permanenti; 

38. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, bħala l-ewwel passi lejn dan l-għan, biex jisfruttaw bis-sħiħ il-

potenzjal tal-liċenzji ġenerali u globali skont id-Direttiva 2009/43/KE dwar trasferimenti ta' 

produtti relatati mad-difiża fl-UE u biex tħaffef ix-xogħol biex jibda jitħaddem l-

Arranġament Qafas tal-2006 għas-Sigurtà tal-Provvista f'Ċirkustanzi ta' Urġenza 

Operattiva; 

39. Jistieden lill-EDA u lill-Kummissjoni biex iressqu strateġija konġunta ta’ ħelsien mid-

dipendenza rigward teknoloġiji kritiċi, b’mod partikolari fir-rigward ta’ aċċess mhux limitat 

u disponibbiltà ta’ teknoloġiji essenzjali ewlenin ċivili jew militari (b’użu doppju), bħall-

innovazzjoni ta’ mikro/nanoelettronika, intelliġenza artifiċjali u fotonika, li għandhom jiġu 

kkunsidrati bħala kritiċi għall-missjonijiet tal-PSDK; jistieden lill-Istati Membri jużaw l-

EDTIB biex isaħħu l-awtosuffiċjenza tal-UE f’dawn is-setturi ewlenin tal-infrastruttura. 

Spinta ġdida għall-kooperazzjoni tal-armamenti 

40. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jindirizzaw il-kapaċitajiet industrijali eċċessivi li 

jirriżultaw minn tnaqqis fid-domanda billi jniedu proġetti ġodda konġunti, billi jibbażaw 

aktar fuq l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża, li ma tintużax biżżejjed u ma għandhiex 

biżżejjed finanzjament, u billi nitgħallmu mil-lezzjonijiet tal-operazzjonijiet konġunti 

reċenti li wrew nuqqasijiet, pereżempju, fil-qasam tat-trasport bl-ajru strateġiku u tattiku, u 

l-osservazzjoni tal-arju u tal-ispazju; jirrakkomanda b'mod partikolari l-iżvilupp ta' 

teknoloġiji abilitanti ewlenin b’applikazzjonijiet ċivili-militari, li huma tassew neqsin fil-

maġġoranza tal-Istati Membri tal-UE, bħas-Sistemi ta’ Inġenji tal-Ajru Telepilotati (RPAS), 

bit-trawwim tal-iżvilupp ta’ teknoloġiji avanzati u jgħinu biex iżommu l-kompetenzi 

ewlenin fl-Ewropa; iħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-UE fi proġetti konġunti permezz tal-kiri 

u/jew tal-ksib ta’ kapaċitajiet għal użu doppju u tal-akkwist possibbli ta’ prototipi; 

41. Iqis li, fid-dawl tal-esperjenzi tal-passat, il-kondiviżjoni tal-attivitajiet ta’ żvilupp u ta’ 

produzzjoni fil-kuntest tal-programmi konġunti ta’ armi għandha tiġi organizzata 

strettament skont il-prinċipju tal-effiċjenza industrijali u l-prestazzjoni ekonomika, sabiex 

jiġu evitati d-duplikazzjoni u ż-żieda kontinwa tal-ispejjeż; 

42. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu preferenza, meta jesploraw akkwisti teknoloġiċi tad-

difiża fuq skala kbira, lil proġetti jew skemi konġunti intra-UE, jew teknoloġiji ġodda 

bbażati fl-Ewropa, li jistgħu jrawmu, fl-istess ħin, aktar kummerċ Ewropew, aktar 

kooperazzjoni kif ukoll kompetizzjoni akbar fuq il-kwalità u l-prezzijiet tas-suq globali tad-

difiża; 



 

 

43. Iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew, fil-kuntest tal-arranġament amministrattiv eżistenti bejn l-

EDA u l-Organizzazzjoni Konġunta għall-Kooperazzjoni fil-Qasam tal-Armamenti 

(OCCAR), sabiex jiżgura l-implimentazzjoni b’suċċess ta’ proġetti komuni u jinħolqu 

rabtiet aktar b’saħħithom bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet; 

44. Jappella lill-Kunsill Ewropew sabiex jippermetti lill-EDA tassumi r-rwol istituzzjonali 

tagħha, kif definit fl-Artikoli 42(3) u 45 tat-TUE, billi jgħaddilha r-riżorsi meħtieġa; itenni 

l-ħtieġa urġenti lill-Istati Membri biex jipprovdu finanzjament adegwat lill-EDA għall-firxa 

sħiħa tal-missjonijiet u l-kompiti tagħha; huwa tal-opinjoni li dan isir l-aħjar permezz ta’ 

finanzjament tal-persunal u tal-ispejjeż tal-Aġenzija mill-baġit tal-Unjoni, mill-qafas 

finanzjarju pluriennali li jmiss; 

Appoġġ għall- missjonijiet tal-PSDK permezz ta’ riċerka u żvilupp fl-Ewropa 

45. Jinnota li l-kriżi ekonomika u finanzjarja kif ukoll it-tnaqqis fil-baġit tad-difiża tal-

maġġoranza tal-Istati Membri għandhom ir-riskju li jwasslu għal tnaqqis, telf jew dewmien 

konsiderevoli fil-programmi ta' riċerka u innovazzjoni teknoloġika ta’ kważi l-Istati Membri 

kollha, u dan probabbilment ser ikompli jaffettwa l-industrija tad-difiża Ewropea u l-

progress xjentifiku tal-Unjoni f’dan il-qasam; jenfasizza li hemm ir-riskju li din is-

sitwazzjoni tissarraf f’telf ta’ impjiegi fuq terminu medju u twil u f'telf ta' kapaċità u 

għarfien industrijali; 

46. Jenfasizza l-importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tad-difiża u s-sigurtà u l-

importanza tal-programm ta’ riċerka Orizzont 2020; b'mod partikolari, is-seba' sfida 

soċjetali ddedikata lil "Soċjetajiet sikuri: il-protezzjoni tal-libertà u s-sikurezza tal-Ewropa u 

taċ-ċittadini tagħha"; jenfasizza l-importanza li titrawwem il-kooperazzjoni multinazzjonali 

fost l-Istati Membri u l-aġenziji rispettivi tagħhom f'dan il-qasam; jemmen, li minħabba l-

livell għoli ta' kunfidenzjalità inerenti għar-riċerka innovattiva għall-industrija tad-difiża, 

huwa vitali li tiġi ffinanzjata tali riċerka b'mod relatat mal-ħtiġijiet; jemmen, f'dan il-

kuntest, li għandu jitqies l-istabbiliment ta' Istitut tad-Difiża u tas-Sigurtà Ewropea fil-qafas 

tal-JRC; 

47. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tniedi azzjoni preparatorja għal riċerka ffinanzjata 

mill-UE b’appoġġ għall-missjonijiet tal-PSDK u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel 

proposta speċifika bħala prekursur għal dawn il-programmi kmieni fil-qafas finanzjarju 

pluriennali li jmiss; 

48. Jikkunsidra li l-innovazzjoni u r-riċerka tad-difiża relatata mal-EDTIB tkompli 

tikkostitwixxi bażi etikament valida; jinnota li kapitolu sħiħ tat-Trattat ta’ Lisbona huwa 

ddedikat lill-politika komuni tas-sigurtà u d-difiża, dan jinkludi riċerka teknoloġika għad-

difiża u d-definizzjoni ta’ difiża komuni tal-Unjoni; jistieden lill-Istati Membri u lill-EDA 

biex iżidu b’mod sinifikanti l-kwantità u l-kwalità ta’ proġetti konġunti ta’ riċerka u 

żvilupp; 

49. Ifakkar li l-Artikolu 179 tat-TFUE jitlob lill-Unjoni tippromwovi l-attivitajiet kollha ta' 

riċerka meqjusa neċessarji bis-saħħa tat-Trattati; 

50. Ifakkar li, f'Novembru 2007, il-Ministri għad-Difiża Ewropej qablu dwar parametri ta’ 

referenza kollettivi biex iżidu n-nefqa għar-riċerka u t-teknoloġija b’rabta mad-difiża għal 

2 % tan-nefqa kollha għad-difiża u biex iġibu n-nefqa kollaborattiva Ewropea għar-riċerka u 

t-teknoloġija b’rabta mad-Difiża għal livell ta' 20 %; 



 

 

51. Jappoġġja lit-Task Force tad-Difiża, li tinkludi l-Kummissjoni Ewropea, is-Servizz 

Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA), fl-

isforzi tagħha biex tiżgura li mir-riżultati tar-riċerka tal-programm Orizzont 2020 tkun tista’ 

tibbenefika wkoll ir-riċerka relatata mal-innovazzjoni fil-qasam tad-difiża u biex jiġu 

ottimizzati s-sinerġiji bejn l-applikazzjonijiet ċivili u militari; jitlob ukoll biex jiġu esplorati 

modi biex jintuża l-finanzjament pubbliku-privat permezz tal-ħolqien ta’ impriżi konġunti, 

skont l-Artikolu 187 tat-TFUE; 

52. Jinkoraġixxi lill-EDA sabiex tibni fuq ir-rekord tal-prestazzjoni tagħha ta’ programmi ta’ 

investiment konġunti ta’ suċċess u sabiex taħdem flimkien mal-Kummissjoni sabiex iniedu 

programmi ta’ riċerka u żvilupp, ibbażati fuq l-Artikolu 185 tat-TFUE; 

53. Jenfasizza l-importanza tas-sinerġiji bejn ir-riċerka ċivili u r-riċerka militari fl-oqsma 

b’valur miżjud għoli; jenfasizza li, filwaqt li jitqies li ċerti proġetti għandhom aktar użi 

ċivili u oħrajn huma kwistjonijiet sovrani, il-possibilità ta' użu doppju aktar effikaċi tista' 

tiġi esplorata bl-għan tal-akkomunament tal-ispejjeż, peress li dawn huma setturi li joħolqu 

t-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza wkoll li tali sinerġiji jistgħu jieħdu wkoll il-forma ta' 

provvista konsolidanti minn sorsi Ewropej privati għal swieq disponibbli; 

54. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu pjattaforma adattata biex jidderieġu r-riċerka fil-

qasam tad-difiża lejn l-isfera ċivili billi jagħtu attenzjoni lil applikazzjonijiet għat-

teknoloġiji avvanzati; jistieden lill-Istati Membri jidderieġu wkoll ir-riċerka fil-qasam tad-

difiża lejn il-ġestjoni tad-diżastri naturali (matul dawn l-aħħar erbgħin sena, in-numru ta’ 

diżastri naturali fl-Ewropa żdied b’erba’ darbiet); 

55. Jemmen li l-industrija tad-difiża fl-UE għandha żżomm livell għoli ta’ innovazzjoni kemm 

fl-aspett militari kif ukoll fl-aspett ċivili tagħha, sabiex tindirizza t-theddidiet u l-isfidi 

kollha li se jkollhom jiffaċċjaw l-Istati Membri u l-UE fis-snin li ġejjin, billi tibbaża fuq l-

avvanzi teknoloġiċi l-aktar promettenti, sew jekk jiġu żviluppati speċifikament għad-difiża, 

sew għal applikazzjonijiet ċivili; 

56. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li r-riżultati tar-riċerka jkunu salvagwardati b'mod xieraq 

permezz ta' politika komuni tal-proprjetà intellettwali u jemmen li r-rwol tal-EDA f'dan il-

qasam għandu jkun imsaħħaħ aktar sabiex jiffaċilita, fi stadju bikri, kooperazzjoni 

teknoloġika u industrijali futura bejn is-sħab Ewropej; 

Spazju 

57. Jinsab konvint li s-settur tal-ispazju jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-UE u li 

l-possibilità għall-Istati Membri li jkollhom aċċess indipendenti għandha rwol vitali fil-

qasam tad-difiża u s-sigurtà; jenfasizza l-importanza li tinżamm l-eċċellenza ta’ din l-

industrija teknoloġikament innovattiva u effiċjenti sabiex tkun żgurata l-indipendenza 

teknoloġika tal-Unjoni Ewropea; 

58. Jilqa’ l-ħolqien u l-iżvilupp ta’ sistema satellitari Ewropea (Galileo, Copernicus u EGNOS); 

jenfasizza li l-iżvilupp ta’ tali sistema ser jagħti spinta kbira mhux biss lill-industrija 

spazjali iżda anke lill-awtonomija tal-Ewropa u u li jipprovdi opportunità biex jiġi żviluppat 

komponent kritiku tal-bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża Ewropea; 

59. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi protetta l-infrastruttura spazjali Ewropea billi tiġi żviluppata l-

kapaċità tagħha ta’ monitoraġġ tal-ispazju u ta’ sorveljanza tal-oġġetti fl-orbita (SST); 



 

 

ICT u sikurezza informatika 

60. Jirrimarka li l-era diġitali toffri sfidi akbar għas-sigurtà u s-sikurezza tal-infrastruttura u t-

teknoloġija, u għalhekk jenfasizza l-ħtieġa ta’ kooperazzjoni akbar u skambju ta’ għarfien 

bejn l-Istati Membri, minn naħa, u bejn l-Unjoni Ewropea u s-sħab ewlenin tagħha mill-

oħra; 

61. Jenfasizza l-importanza li jitfasslu standards Ewropej fil-qasam tal-ICT u taċ-ċibersigurtà u 

li dawn jiġu integrati mal-istandards internazzjonali; 

62. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkooperaw flimkien biex jiżguraw li ċ-

ċibersigurtà tkun element prinċipali u għalhekk għandha tkun partikolarment promossa 

permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tas-sikurezza u tad-difiża u għandha tkun 

parti mill-istrateġija għal żmien qasir, medju u fit-tul; 

63. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu sistematikament l-isfidi għaċ-

ċibersigurtà  fil-programmi Ewropej ċivili jew militari, eżistenti u tal-futur (Galileo, 

Copernicus, Ajru Uniku/SESAR, eċċ); 

Tisħiħ tas-suq intern fit-tagħmir tad-difiża 

64. Ifakkar li l-Istati Membri jeħtieġ iżidu b’mod urġenti t-trasparenza u l-ftuħ tas-swieq tad-

difiża tagħhom, filwaqt li jenfasizza l-ispeċifiċità tas-swieq tad-difiża u jirrimarka li din 

taffettwa interessi vitali tas-sigurtà nazzjonali u għalhekk, ma tistax titqiegħed b'mod ugwali 

ma' setturi oħra; jappella lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jiżguraw li d-direttivi 

tal-2009 dwar it-trasferimenti u l-akkwisti tad-difiża jkunu applikati b'mod korrett u 

koerenti, b'mod partikolari fir-rigward ta' kwalunkwe eżenzjoni mir-regoli tal-UE skont l-

Artikolu 346 TFUE, sabiex jissaħħaħ is-suq uniku billi titnaqqas il-kumplessità tar-regoli 

tal-akkwist fis-settur tad-difiża fejn ikun xieraq;  

65. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżid l-isforzi tagħha ħalli toħloq kundizzjonijiet ugwali fis-

suq tad-difiża, li jillimitaw għall-anqas livell possibbli l-użu ta’ prattiki tas-suq li huma ta’ 

xkiel tad-derogi ġustifikati kif suppost; jinnota, b'mod partikolari, il-ħtieġa li jissaħħaħ il-

kontroll tal-għajnuna mill-istat u jħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu l-livelli ta’ trasparenza fir-

rigward tal-għajnuna mill-Istat u l-prattiki tal-akkwist fis-settur tad-difiża, fir-rigward tal-

awtoritajiet u l-aġenziji Ewropej kif ukoll għall-pubbliku ġenerali; 

66. Jinsab mħasseb dwar il-fatt li numru ta’ Stati Membri qed iħejju biex jixtru ġettfajters F-16 

użati mingħajr ma jagħtu opportunità ġusta lil kumpaniji Ewropej biex jikkompetu; iqis li 

tali prattika tmur kontra l-għan tal-Kunsill Ewropew li jsaħħaħ il-Bażi Industrijali tad-Difiża 

Ewropea; ifakkar lil dawn l-Istati Membri fil-ħtieġa wkoll li jiġu implimentati l-prinċipji ta’ 

nondiskriminazzjoni u trasparenza kif stabbilit fit-Trattat ta’ Lisbona anke fir-rigward tal-

bejgħ minn gvern għal gvern; 

67.  Jitlob lill-Istati Membri, lill-EDA u lill-Kummissjoni jaħdmu flimkien sabiex gradwalment 

ineħħu r-rekwiżiti ta’ kumpens, filwaqt li jrawmu l-integrazzjoni tal-industriji tal-Istati 

Membri iżgħar fil-bażi teknoloġika u industrijali tad-difiża Ewropea permezz ta’ mezzi oħra 

għajr il-kumpens; iħeġġeġ lill-Istati Membri b’mod partikolari biex jagħmlu użu sħiħ mid-

dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar is-sottokuntrattar u l-Liċenzji Ġenerali biex jintlaħaq 

dan l-għan; 



 

 

68. Jenfasizza li użu akbar ta’ tekniki ta’ akkwist innovattivi – speċjalment fir-rigward ta' dawk 

relatati mal-aggregazzjoni tar-rekwiżiti, l-użu tal-ICT u l-istabbiliment ta’ inċentivi għar-

R&Ż – għandhom jiġu promossi fl-akkwist tad-difiża, peress li jistgħu jiġu adattati b’mod 

partikolari għal dan il-qasam u jista' jkollhom rwol ewlieni fit-tnaqqis tal-piżijiet 

amministrattivi u fl-ispejjeż relatati mal-proċeduri tal-akkwist; jemmen li fl-istess ħin il-

protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetá intellettwali u tal-għarfien għandhom jiġu żgurati; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu użu strateġiku mill-akkwist tad-difiża u biex 

jimplimentaw prinċipji innovattivi fl-għoti tal-akkwist ibbażati fuq il-kunċett tal-Offerta l-

Aktar Vantaġġuża Ekonomikament; 

69. Jikkunsidra li l-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà għandu 

jkollhom aċċess għal proċedura tal-akkwist speċifika fir-rigward ta’ kuntratti fejn jeħtieġ 

jiġi żviluppat prodott jew servizz innovattiv, jew xogħlijiet innovattivi u x-xiri sussegwenti 

tal-provvisti, tas-servizzi jew tax-xogħlijiet li jirriżultaw minnhom, li ma jistgħux jintlaħqu 

permezz ta' soluzzjonijiet diġà disponibbli fis-suq;  

70. Jikkunsidra ulterjorment li tali proċedura ttejjeb il-funzjonament tas-suq intern u l-iżvilupp 

ta’ suq tat-tagħmir tad-difiża Ewropew kif ukoll għal bażi teknoloġika u industrijali tad-

difiża Ewropea u tistimula tkabbir għal SMEs innovattivi; jenfasizza li tali proċedura diġà 

ġiet maqbula fid-Direttivi riveduti tal-Akkwist Klassiku u tal-Utilitajiet, u tippermetti lill-

awtoritajiet kontraenti jistabbilixxu sħubija ta’ innovazzjoni fit-tul għall-iżvilupp u x-xiri 

sussegwenti ta’ prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda innovattivi, u tipprovdi “l-forza tas-

suq” neċessarja u tinċentiva l-iżvilupp ta’ soluzzjoni innovattiva mingħajr ma tillimita s-

suq;  

71. Jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni Ewropea biex tikkunsidra dawn l-iżviluppi fir-rapport ta’ 

implimentazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar id-Direttiva għall-għoti 

ta' kuntratti fil-qasam tad-Difiża (id-Direttiva 2009/81/KE), li għandu jitressaq sal-

21 ta’ Awwissu 2016, u biex takkumpanja dan ir-rapport bi proposta leġiżlattiva li temenda 

d-Direttiva 2009/81/KE, u tintroduċi l-proċedura ta’ sħubija ta’ innovazzjoni għall-kuntratti 

kkonċernati; 

72. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex huma wkoll jieħdu passi li jneħħu d-duplikazzjoni u l-

kapaċità eċċessiva fis-settur billi jagħtu spinta lill-kooperazzjoni fis-suq intern; jenfasizza l-

benefiċċji potenzjali tal-akkwist konġunt f’termini tal-ekonomiji ta’ skala u tal-

interoperabbiltà; jinnota li proġetti konġunti jnaqqsu l-ispejjeż u jippermettu investimenti 

fit-tul; 

73. Ifakkar li l-kuntratti mogħtija fil-qasam tad-difiża u s-sigurtà ta' spiss ikunu teknikament 

kumplessi jenfasizza li sabiex ikunu faċilitati l-offerti transkonfinali, hemm bżonn li jiġu 

riveduti r-rekwiżiti tekniċi mhux kompatibbli jew mhux proporzjonati sabiex jonqsu u, fejn 

possibbli, jiġu eliminati l-ostakoli għas-suq intern; 

L-EDTIB f'kuntest globali 

74. Jinnota li l-iżvilupp ta’ EDTIB vijabbli jista’ jitfassal biss bħala parti mis-suq globali u 

jinkoraġixxi lill-Kummissjoni u lill-Kunsill Ewropew sabiex jindirizzaw il-kwistjoni 

b’perspettiva globali; jikkunsidra li l-adozzjoni ta’ miżuri protezzjonisti tmur kontra l-għan 

li tissaħħaħ il-kompetittività tal-industrija tad-difiża Ewropea; 

75. Jikkundanna l-inugwaljanza attwali f’termini ta’ aċċess tas-suq reċiproku bejn l-Istati Uniti 



 

 

u l-Ewropa u l-iżbilanċ li jirriżulta minnha fis-suq tad-difiża; jappella għal sforzi sabiex 

tintlaħaq reċiproċità ġenwina fl-aċċess tal-akkwist pubbliku tad-difiża miż-żewġ naħat tal-

Atlantiku; 

76. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkonformaw strettament mal-obbligi stipulati fil-Pożizzjoni 

Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ 

esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari, u li jiżguraw li jivvalutaw bir-reqqa l-

applikazzjonijiet kollha għal-liċenzji skont it-tmien kriterji kollha kif meħtieġ;  jistieden lill-

Istati Membri u lill-UE biex jaġixxu f’fora internazzjonali favur aktar trasparenza fis-swieq 

tal-akkwist fis-settur tad-difiża internazzjonali sabiex tiżdied il-kontrollabbiltà tal-flussi 

kummerċjali globali tal-armamenti, b'mod partikolari bil-promozzjoni tat-Trattat dwar il-

Kummerċ tal-Armi; jitlob lill-Istati Membri jirrattifikaw it-Trattat malajr sabiex ikun jista’ 

jidħol fis-seħħ, wara l-kunsens tal-Parlament; 

o 

o     o 

77. Jagħti struzzjonijiet 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. 

 

 


