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Sintesi 

Dan l-istudju jesplora r-rabta bejn żewġ oqsma ewlenin ta' interess pubbliku: l-
akkwist pubbliku u l-Politika ta' Koeżjoni. Jibda bi spjegazzjoni ta' kif u meta tiġi 
applikata l-proċedura ta' akkwist fil-kuntest tal-Politika ta' Koeżjoni, imbagħad 
janalizza l-qagħda attwali fl-UE, it-traspożizzjoni tar-regolamenti dwar l-akkwist 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u r-riforma li għaddejja tal-qafas legali. Prinċipalment, 
l-istudju jiffoka fuq is-sinifikat tal-proċeduri ta' akkwist fil-Politika ta' Koeżjoni 
tal-UE. Jintużaw eżempji ta' esperjenza prattika rappreżentattiva biex 
jikkomplementaw l-informazzjoni miksuba minn riċerka sekondarja. Sensiela ta' 
intervisti mal-prattikanti fil-qasam tal-Politika ta' Koeżjoni ffaċilitat l-iżvilupp ta' 
għadd ta' rakkomandazzjonijiet fl-aħħar tal-istudju.  
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L-akkwist pubbliku u l-politika ta' koeżjoni 
 

SOMMARJU EŻEKUTTIV 

1. Kuntest 

"L-Akkwist Pubbliku u l-Politika ta' Koeżjoni" - dan l-istudju jkopri żewġ oqsma ewlenin ta' 
interess għall-politika pubblika, u jikkonċentra fuq l-identifikazzjoni tar-rabtiet bejn dawn l-
oqsma. Bħala punt ta' tluq għall-analiżi, hu essenzjali li tingħata spjegazzjoni ta' kif u fejn 
il-proċedura ta' akkwist pubbliku tiġi applikata fil-kuntest tal-Politika ta' Koeżjoni. Il-
benefiċjarji tal-programmi tal-Politika ta' Koeżjoni Ewropea jiġu sostnuti minn fondi Ewropej 
u nazzjonali biex jimplimentaw proġetti. Kull xiri ta' beni u servizzi taħt dawn il-programmi 
hu marbut ma' regoli dwar l-akkwist pubbliku. Dan hu ċertament minnu għal kwalunkwe 
entità pubblika. Madankollu, anke l-istituzzjonijiet privati huma obbligati jsegwu dawn ir-
regoli. Għaldaqstant, l-analiżi tkopri kemm il-perspettiva tal-benefiċjarji, kif ukoll dik tal-
amministrazzjoni tal-programm. 
L-objettiv prinċipali ta' dan l-istudju hu li jagħti lill-Membri tal-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali tal-Parlament Ewropew rendikont sħiħ tal-qagħda attwali fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku, b'referenza għall-Istrateġija UE 2020, ir-rwol li qed jespandi tal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali fl-applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku fl-implimentazzjoni tal-Politika 
ta' Koeżjoni u l-proċess attwali ta' modernizzazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea fil-
qasam tal-akkwist pubbliku1. 

L-objettivi speċifiċi tal-istudju huma dawn li ġejjin: 

 Li jispjega l-mod kif il-proċedura ta' akkwist pubbliku tapplika għall-infiq tal-Fondi 
Strutturali. 

 Li jenfasizza kif l-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali hi marbuta mal-proċedura ta' 
akkwist pubbliku u li jidentifika l-protagonisti rilevanti. 

 Li jidentifika l-aktar problemi komuni li jirriżultaw waqt l-implimentazzjoni tal-
programmi u l-proġetti tal-Politika ta' Koeżjoni minħabba proċeduri ta' akkwist 
pubbliku. 

 Li jivvaluta jekk id-direttivi attwali jiffavorixxux jew ixekklux l-implimentazzjoni tal-
politiki u kif jagħmlu dan, kif ukoll jekk elementi innovattivi (eż. djalogu kompetittiv) 
ikollhomx xi impatt li jista' jitkejjel. 

 Li jippreżenta l-problemi ewlenin tat-traspożizzjoni tad-direttivi attwali għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali. 

 Li jidħol fid-dettall dwar jekk ix-xkiel li l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jiltaqgħu 
miegħu jtellifhomx milli jieħdu sehem b'suċċess fil-proċeduri ta' akkwist pubbliku u 
jekk għandux xi influwenza fuq l-implimentazzjoni tal-programmi u l-proġetti tal-
Politika ta' Koeżjoni (peress li l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju huma wieħed mill-
elementi fundamentali tal-Istrateġija UE 2020 fir-rigward tal-proċeduri ta' akkwist 
pubbliku). 

 Li jipprovdi lill-Parlament Ewropew b'indikazzjonijiet dwar l-impatt globali, kif ukoll 
dwar il-piż amministrattiv u finanzjarju, li r-regoli dwar l-akkwist pubbliku se 
jkollhom fuq l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni. 

Twettaq eżami tad-dokumentazzjoni eżistenti fil-livell Ewropew u f'dak nazzjonali u, 
minħabba l-istampa frammentata li nstabet, ġie kkomplementat b'sensiela ta' intervisti wiċċ 
imb wiċċ jew bit-telefown ma' prattikanti fil-qasam tal-Politika ta' Koeżjoni. Diversi studji 

                                                 
1  Kummissjoni Ewropea (2011), Green Paper dwar l-immodernizzar tal-politika tal-UE dwar l-akkwist pubbliku. 

Lejn Suq Ewropew tal-Akkwist iżjed effiċjenti, COM(2011)0015 finali, Brussell, 27.01.2011. 
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żgħar ta' każijiet individwali komplew jikkontribwixxu biex tingħata ħarsa ġenerali tas-
sitwazzjoni.  

2. Il-qagħda attwali fl-UE 

L-eżami tal-qafas attwali għall-proċeduri ta' akkwist fl-UE, inklużi l-proċeduri speċfiċi għall-
ftehimiet qafas, id-djalogu kompetittiv u s-sistema dinamika ta’ xiri, jipprovdi l-punt ta' tluq 
għall-analiżi tal-qagħda attwali. It-traspożizzjoni tar-regolamenti Ewropej dwar il-proċeduri 
ta' akkwist għal-leġiżlazzjoni nazzjonali hi ta' importanza kbira u d-differenzjazzjoni bejn il-
proċeduri ta' akkwist u l-għajnuna mill-Istati - żewġ aspetti ta' importanza kbira – issegwi. 
Biex l-akkwist pubbliku fl-Unjoni Ewropea jkun ġie kkunsidrat kompletament, fl-2011 
twettaq eżami tal-proċeduri ta' akkwist. Il-punti kruċjali ta' din l-analiżi huma dawn li 
ġejjin: 

 Huwa stmat li l-akkwist pubbliku jirrappreżenta 13% tal-PGD fl-Unjoni Ewropea. 
Madankollu m'hemm l-ebda ċifri dokumentati u trasparenti disponibbli fil-livell 
Ewropew. 

 Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw żewġ direttivi dwar l-akkwist pubbliku fl-
2004 sabiex jikkonsolidaw il-proċeduri ta' akkwist fil-livell Ewropew. Dawn id-
direttivi jirregolaw il-proċeduri ta' akkwist għall-ftehimiet kuntrattwali ogħla minn 
limitu minimu ddefinit mill-Unjoni Ewropea. 

 Il-proċeduri ta' akkwist pubbliku li jkunu anqas mil-livelli minimi ddefiniti mill-Unjoni 
Ewropea jiġu regolati skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Ir-regolamenti nazzjonali dwar 
il-proċeduri ta' akkwist pubbliku li jkunu anqas mil-livell minimu jvarjaw, imma 
madankollu ħafna Stati Membri jagħżlu li, għall-każi li jaqgħu taħt il-livell minimu 
tal-UE, japplikaw l-istess regoli bħal dawk li japplikaw għall-każi ogħla mil-livell 
minimu.  

 Ir-regoli dwar l-akkwist pubbliku jkopru proċeduri differenti u jinkludu bosta 
eċċezzjonijiet. Id-distinzjoni l-aktar evidenti li nistgħu naraw hi dik bejn il-proċeduri 
miftuħin, ristretti u nnegozjati imħabbrin minn qabel jew le.  

 Għall-finijiet ta' semplifikazzjoni, id-direttivi, taħt ċerti kundizzjonijiet, jipprevedu l-
proċedura għal djalogu kompetittiv, il-ftehim qafas u s-sistema dinamika ta' xiri.  

 Il-proċeduri ta' akkwist pubbliku u l-għajnuna mill-istati huma differenti min-natura 
tagħhom. Madankollu, jidher li ġieli mhux ċar jekk ir-regoli dwar l-akkwist pubbliku 
jeskludux awtomatikament lir-regoli dwar l-għajnuna mill-istat.  

 Il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew fehmu l-ħtieġa għal aktar effiċjenza 
u semplifikazzjoni tar-regolamenti dwar l-akkwist pubbliku, u attwalment qed 
iwettqu eżami mill-ġdid tar-regolamenti. 

 L-impetu ewlieni tar-reviżjoni hu s-semplifikazzjoni amministrattiva għal aktar 
effiċjenza u jiffoka speċfikament fuq l-akkwist publiku bħala mezz għal (I) l-
innovazzjoni, (II) l-ambjent u l-effiċjenza tar-riżorsi, (III) is-servizzi soċjali u (IV) 
aċċess aħjar għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u l-intrapriżi li jkunu għadhom 
kemm bdew joperaw. 

Dan iwassalna għall-interazzjoni bejn il-Fondi Strutturali u l-akkwist pubbliku. Fil-
Kapitolu 4 ta' dan l-istudju, hu rikonoxxut li s-sinifikat tal-akkwist pubbliku hu ta' interess 
ċentrali fil-Politika ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant ġew analizzati r-rwoli tal-
fondi, il-perċezzjoni tar-riskji fil-prattika, id-dimensjoni kwantitattiva u t-tipi ta' intervent. 
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Barra minn hekk, iridu jiġi kkunsidrati l-proċeduri ta' akkwist fl-iżvilupp proġettwali, l-
involviment tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju fil-proċeduri ta' akkwist u l-funzjonijiet ta' 
kontroll eżistenti fil-Politika ta' Koeżjoni, b'mod li jwassal għal eżami tal-kwistjonijiet ta' 
irregolaritajiet u frodi bħala sfidi ewlenin fl-oqsma eżaminati. Imbagħad tqiesu l-problemi 
fil-programmi tal-Politika ta' Koeżjoni u r-rwol tal-Qorti tal-Awdituri – żewġ kwistjonijiet ta' 
importanza konsiderevoli. Biex tingħata stampa sħiħa, ġiet enfasizzata r-rilevanza 
potenzjali ta' aspetti speċifiċi tal-proċedura ta' akkwist (eż. Proċeduri għal Akkwist Pubbliku 
Ekoloġiku jew id-Djalogu Kompetittiv). Abbażi ta' dan, dawn huma r-riżultati fundamentali 
tal-analiżi: 

 Mill-perspettiva kemm tal-awtoritajiet responsabbli għall-programmi, kif ukoll tal-
benefiċjarji tagħhom, ir-riskji relatati mal-akkwist pubbliku jilħqu l-qofol tagħhom fil-
każ tal-investiment infrastrutturali. Għall-amministrazzjoni tal-programmi, dan hu r-
riskju ta' rati ta' żball għoljin u ksur tal-proċeduri ta' akkwist pubbliku u r-riskji 
relatati mad-diżimpenn awtomatiku abbażi tar-regola n+2/n+3. Għall-benefiċjarji, 
ir-riskji sinifikanti għandhom x'jaqsmu maż-żmien, ma' spejjeż addizzjonali, eċċ.  

 Il-proġetti, inklużi xogħlijiet ta' kostruzzjoni importanti relatati mal-investiment 
infrastrutturali li jinvolvu proċeduri ta' akkwist pubbliku fuq skala kbira, 
jirrappreżentaw 46 % tal-baġit totali tal-Politika ta' Koeżjoni (madwar 
EUR 159 biljun) fil-livell Ewropew waqt il-perjodu 2007-2013. 

 Hemm żewġ modi kif l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jsibu ruħhom ikkonfrontati 
bi proċeduri ta' akkwist pubbliku. L-ewwel nett, il-kuntratti pubbliċi jirrappreżentaw 
sehem importanti tal-attività tagħhom u għandhom bżonn japplikaw regolarment 
għal kuntratti pubbliċi. It-tieni nett, f'dak li jirrigwarda l-finanzjament pubbliku, l-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jew organizzazzjonijiet oħra huma obbligati jużaw 
ir-regolamenti dwar l-akkwist pubbliku meta jixtru beni jew servizzi bi flus minn 
fondi pubbliċi. Waqt li, fl-ewwel każ, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju qed ikollhom 
rendiment dejjem aħjar, fil-każ tal-aħħar għadhom jiffaċċjaw ostakli importanti.  

 Ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea jipprevedu kontroll finanzjarju għaqli tal-
operazzjonijiet, kif ukoll awditjar tas-sistemi u awditjar ta' kampjuni każwali fir-
rigward tal-proġetti. Madankollu, l-effiċjenza u l-effikaċja tal-kontroll tal-proċeduri 
ta' akkwist pubbliku ta' spiss jiddgħajfu minn nuqqas ta' esperjenza, taħriġ u 
għarfien tal-amministrazzjoni interna u minn tibdil tal-persunal. 

 L-isfidi għall-amministrazzjoni tal-programmi fir-rigward tal-proċeduri ta' akkwist 
pubbliku jvarjaw skont it-tipi ta' programm. Hemm ċans aħjar li l-Awtoritajiet 
Amministrattivi tal-Programmi Operattivi kbar li jiffokaw fuq l-investiment 
infrastrutturali jkollhom kompetenza esperta interna xierqa fil-qasam tal-proċeduri 
ta' akkwist pubbliku. L-Awtoritajiet Amministrattivi tal-Programmi Operattivi li 
jkopru firxa estensiva ta' interventi jaffaċċaw sfidi akbar fit-twaqqif ta' kontroll 
effiċjenti u effikaċi tal-proċeduri ta' akkwist pubbliku u l-istrateġiji għall-ġestjoni tar-
riskji relatati. 

 Il-ksur tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku kien fit-tieni post tal-klassifika tal-ewwel 
għaxar irregolaritajiet fl-2010, u jirrappreżenta 14 % tal-għadd tal-każi u 17 % tal-
volum finanzjarju. 
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3. Eżempji u esperjenza prattika 
Skont l-approċċ imsemmi hawn fuq, fil-Kapitolu 5 qed jiġu eżaminati xi approċċi li 
jirrappreżentaw tipoloġija tal-programmi fil-Politika ta' Koeżjoni. Il-profili rispettivi skont il-
pajjiż u skont il-programm jgħinu biex jillustraw ir-riżultati aktar ġenerali spjegati fit-
taqsimiet preċedenti. L-esperjenza prattika tkopri parzjalment eżampji ta' każijiet mill-
Objettiv tal-Konverġenza, il-Kompetittività Reġjonali u l-Impjiegi u l-Objettivi tal-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea. Hu importanti li niġbdu l-attenzjoni li kull meta nirreferu 
għal pajjiż jew programm speċifiku, dan ma jfissirx li dan il-pajjiż esperjenza xi nuqqasijiet 
partikulari fir-rigward tal-proċedura ta' akkwist pubbliku fl-imgħoddi. Il-protagonisti kollha li 
għandhom ċertu esperjenza fil-Politika ta' Koeżjoni jafu li l-akkwist pubbliku hu kwistjoni li 
jolqot lil kull Stat Membru u kull tip ta' programm.  
Il-programmi tal-Fondi Strutturali stabbilixxew proċeduri differenti biex jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-oqsma ta' intervent differenti. Il-kuntesti tal-programmi, l-istrutturi 
amministrattivi u r-rutini ta' implimentazzjoni juru differenzi evidenti fl-Unjoni Ewropea 
kollha, u, ta' spiss, jista' jkun hemm differenzi sinifikanti bejn il-programmi individwali fi 
Stat Membru partikulari. Għandhom jiġu enfasizzati tliet aspetti ġenerali:  

 L-appoġġ tal-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali għall-proġetti ambjentali u infrastrutturali amministrati mill-
awtoritajiet pubbliċi. F'dan il-każ, l-awtoritajiet pubbliċi qed iniedu sejħiet għal 
offerti għal proġetti infrastrutturali speċifiċi permezz ta' avviżi pubbliċi għall-
Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Dawn il-proġetti fil-biċċa l-kbira tagħhom huma 
akbar mil-limitu minimu tal-Unjoni Ewropea (attwalment EUR 5 miljun, ara l-
Kapitolu 2) u għaldaqstant għandhom jiġu applikati d-direttivi tal-Unjoni 
Ewropea dwar il-proċeduri ta' akkwist pubbbliku. 

 L-appoġġ għall-intrapriżi, għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju2 u 
għaċ-ċentri ta' riċerka għall-innovazzjoni u t-tkabbir (inklużi r-riċerka u 
t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni) F'dan il-każ, jingħata 
finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali lil intrapriżi, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u ċentri ta' riċerka biex jiġu appoġġati fi 
żvilupp innovattiv immotivat mis-suq. Il-benefiċjarji huma obbligati jsegwu r-
regoli dwar l-akkwist pubbliku li għandhom x'jaqsmu mal-valur tal-akkwist tal-
proġett tagħhom. F'dan il-każ, il-valur tal-akkwisti jkopri l-firxa sħiħa tal-limiti 
minimi fil-qasam tal-akkwist pubbliku, mill-forniment ta' beni li jiswew anqas 
minn EUR 10 000 sa faċilitajiet u tagħmir ta' riċerka li jiswew diversi miljuni ta' 
euro. Firxa tant estensiva ta' approċċi għall-akkwist tapplika wkoll għal oqsma 
tematiċi oħra bħat-turiżmu, il-kultura u l-iżvilupp urban/reġjonali. 

 Finanzjament dirett ta' individwi anqas mil-limitu minimu tal-Unjoni 
Ewropea (prinċipalment il-Fond Soċjali Ewropew): Ir-regolamenti dwar l-
akkwist pubbliku huma anqas problematiċi f'dan il-qasam peress li l-ammonti 
kkuntrattati fil-biċċa l-kbira tagħhom ikunu anqas mil-limiti minimi meta jibdew 
japplikaw il-proċeduri ta' akkwist kumplessi. 

 

 

 

 

                                                 
2  Definizzjoni ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju skont ir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE tal-Kummissjoni 

Ewropea, kif ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 124, p. 36 tal-20 ta' Mejju 2003. 
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Id-distinzjoni bejn it-tliet gruppi ta' obbligi proċedurali tkopri t-tipi kollha ta' gruppi 
destinatarji involuti fil-finanzjament tal-Politika ta' Koeżjoni.  
L-eżempji eżaminati fid-dettall fil-Kapitolu 5 ta' dan l-istudju huma: 

 Il-Programmi taħt il-Konverġenza – l-eżempju tas-Slovakkja. 

 Il-programm għall-Objettiv tal-Kompetittività u l-Impjiegi Reġjonali għar-reġjun ta' 
Nordrhein-Westfalen. 

 Il-proċeduri ta' Akkwist Pubbliku fil-programmi tal-Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea. 

 Pajjiż kandidat/aderenti – il-każ tal-Kroazja (lesta biex issir Membru tal-Unjoni 
Ewropea, eżaminajna s-snin qabel l-adeżjoni). 

Ir-riżultati ewlenin li nistgħu nisiltu mill-każi individwali huma dawn li ġejjin: 

 L-istudji tal-każijiet individwali mis-Slovakkja – bħala pajjiż inkluż fl-Objettiv ta' 
Konverġenza – u mill-Kroazja – bħala ex Pajjiż Kandidat – jenfasizzaw il-ħtieġa għal 
azzjoni ddedikata fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet. 

 Barra minn hekk, fis-Slovakkja, l-Att dwar l-Akkwist Pubbliku – bħala element 
relattivament ġdid fil-leġiżlazzjoni – hu soġġett għal emendi frekwenti li joħolqu 
sfida addizzjonali għall-korpi kollha tal-programm li huma responsabbli għall-
funzjonijiet ta' kontroll. 

 Qed jintbagħat messaġġ ċar mill-awtoritajiet amministrattivi tal-programmi li l-
proċeduri anqas mil-limiti minimi tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu ssemplifikati 
sabiex lill-korpi ta' kontroll u l-benefiċjarji jitnaqqsilhom il-piż ta' xogħol 
amministrattiv importanti li mhux bilfors jikkontribwixxi biex il-proċeduri ta' akkwist 
pubbliku jkunu ġusti, trasparenti u mhux diskriminatorji. 

4. Riżultati u rakkomandazzjonijiet ewlenin 

Għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar li m'hemm l-ebda alternattiva għall-intenzjoni u l-modus 
operandi ġenerali tal-proċedura ta' Akkwist Pubbliku: l-investituri privati għandhom 
jippermettu li l-fornituri privati kollha li jkunu interessati u kapaċi jressqu offerta għall-
forniment tax-xogħlijiet, il-beni jew is-servizzi rikjesti. Il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE 
m'għandhiex tkun soġġetta għal kwalunkwe deroga mid-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku 
fil-livell Ewropew. L-argumenti ewlenin kollha favur il-proċeduri ta' akkwist pubbliku 
japplikaw saħansitra aktar fil-każ tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE. Effettivament, il-
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-Akkwist Pubbliku hija kumplessa u kwalunkwe ċaqliqa lejn is-
semplifikazzjoni tintlaqa' tajjeb. Id-diskussjoni dwar id-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku tal-
UE għandha tintuża għas-sensibilizzazzjoni rigward il-fatt li sehem sinifikanti tal-
kumplessità attwali tal-proċeduri ta' Akkwist Pubbliku hu dovut għall-intriċċi tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. 
L-isfida partikulari tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE hi li - b'mod partikulari meta mqabbla 
mal-iskemi ta' sussidji nazzjonali - hemm diversi saffi ta' kontroll. Għaldaqstant, il-
probabilità li jinstab ksur tar-regoli dwar l-Akkwist Pubbliku hu ogħla. Imma fl-istess ħin, 
min jaħdem fl-awditjar u l-kontroll tal-Politika ta' Koeżjoni ħafna drabi ma jkunx espert fil-
proċeduri ta' akkwist. Hu evidenti li, f'dawn iċ-ċirkustanzi, iż-żewġ naħat – i.e. il-
benefiċjarji, kif ukoll il-korpi għall-awditjar u l-kontroll – igawdu minn għadd limitat ta' 
proċeduri u sett ta' limiti minimi li jinftiehem faċilment.  
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Abbażi ta' analiżi tal-qagħda attwali fl-Unjoni Ewropea u wara li ta daqqa t'għajn lejn l-
eżempji rappreżentattivi u l-esperjenza prattika fil-qasam tal-akkwist pubbliku u l-Politika 
ta' Koeżjoni, dan l-istudju qed jipproponi erba' rakkomandazzjonijiet ewlenin dwar:  

 il-kontroll bħala responsabilità politika; 

 ir-responsabilitajiet tal-Amministrazzjoni tal-Programmi; 

 l-adegwatezza tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku għal proġetti iżgħar; 

 il-promozzjoni tal-elementi ġodda rigward il-proċedura ta' akkwist pubbliku fil-
Politika ta' Koeżjoni. 

L-aspetti legali u tekniċi ewlenin tal-Politika ta' Koeżjoni u tal-proċedura ta' akkwist 
pubbliku huma suġġetti tal-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-qafas tal-Unjoni Ewropea joħloq 
rekwiżiti addizzjonali f'dak li għandu x'jaqsam mar-rappurtaġġ, il-monitoraġġ u l-kontroll, 
imma ġeneralment il-proġetti jiġu ggwidati minn regoli u standards nazzjonali 
(speċifikament fil-każ ta' investimenti infrastrutturali). 
Differenzjazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea tirriżulta mill-fatt li fl-UE 12, hemm it-tendenza 
li l-amministrazzjoni tal-programmi tkun parti minn saffi amministrattivi pjuttost distinti. Il-
biċċa l-kbira tal-Ministeri responsabbli għal oqsma partikulari għandhom dipartimenti 
proprji għall-implimentazzjoni tal-programmi tal-Politika ta' Koeżjoni. Il-kwalifiki tal-
persunal fit-tali dipartimenti huma ffukati fuq il-lingwaġġ, ir-rapportaġġ u l-monitoraġġ 
waqt li l-kompetenza esperta fundamentali rikjesta għall-proċeduri ta' akkwist pubbliku fir-
rigward tal-infrastruttura tinsab f'dipartimenti oħrajn li jistgħu jiġu deskritti li huma bbażati 
fuq il-kompetenza esperta teknika u legali tradizzjonali. Dan iġib miegħu għadd ta' sfidi 
relatati mal-kompetenzi u l-funzjonijiet ta' kontroll. Hu evidenti li l-istituzzjonijiet 
responsabbli għall-kontroll tal-proċeduri ta' akkwist jeħtieġu l-livell xieraq ta' kompetenza 
esperta. Kundizzjoni preliminari għal ħidma effiċjenti u effikaċi hi li l-ammont ta' persunal 
ikun suffiċjenti u stabbli. 
Il-kostruzzjoni politika tal-funzjonijiet ta' kontroll hi r-rekwiżit għal qafas stabbli ta' 
dan it-tip. Tnaqqis baġitarju, tibdil frekwenti fil-politiki dwar il-persunal u interventi politiċi 
massivi huma sfidi komuni għat-tali korpi ta' kontroll. 
Għalhekk hu tal-ogħla importanza li jiġi rikonoxxut il-bżonn għal funzjonijiet ta' kontroll 
effikaċi u effiċjenti sabiex, fi ħdan il-Politika ta' Koeżjoni, is-suq tal-akkwist pubbliku, li hu 
wieħed sostanzjali, ikun trasparenti u ġust. Hemm evidenza konsiderevoli mill-Ewropa 
kollha li, mingħajr kontroll, ma jkun la trasparenti u lanqas ġust. 
 

Rakkomandazzjonijiet 

Il-Politika ta' Koeżjoni tipprovdi fondi sinifikanti għall-investiment pubbliku f'ħafna Stati 
Membri u l-proedura ta' akkwist pubbliku hi strument kruċjali biex jiġi żgurat aċċess ġust 
għal dan is-suq. Fil-pajjiżi fejn il-Politika ta' Koeżjoni tipprovdi finanzjament sinifikanti, il-
protagonisti Ewropej għandhom isostnu argumentazzjoni ċara li ssaħħaħ il-ħtieġa għal 
istituzzjonijiet ta' kontroll effikaċi u effiċjenti, b'mod partikulari fil-prospettiva tal-perjodu ta' 
programmar 2014-2020 imminenti. 

 

Ir-responsabilità ewlenija għall-implimentazzjoni tal-program fir-rigward tal-
Kummissjoni Ewropea hi f'idejn l-Awtoritajiet Amministrattivi tal-Programmi tal-Politika ta' 
Koeżjoni. L-Awtoritajiet ta' Awditjar, it-tieni istituzzjonijiet ewlenin għas-sorveljanza tal-
kontroll, huma intitolati li jawditjaw il-funzjonament tas-sistemi ta' kontroll ex ante, matul 
l-implimentazzjoni tal-programm, u ex post. 
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Jeżistu dawn iż-żewġ alternattivi bażiċi li ġejjin għal trattament aħjar tal-proċedura tal-
akkwist pubbliku fil-programmi tal-Fondi Strutturali: 

 L-introduzzjoni ta' monitoraġġ u t-tisħiħ tal-funzjonijiet ta' kontroll (il-
Kummissjoni Ewropea tista' tistabbilixxi l-monitoraġġ u l-kontroll tal-proċedura 
ta' akkwist pubbliku bħala element mandatorju espliċitu fid-dokumenti kollha ta' 
gwida). 

 L-għoti ta' inċentivi biex il-kompetenza esperta teknika fir-rigward tal-proċedura 
ta' akkwist isir aktar aċċessibbli għall-amministrazzjoni u l-benefiċjarji tal-
programmi (il-programmi tal-Politika ta' Koeżjoni għandhom fondi għall-
implimentazzjoni u l-amministrazzjoni li huma parti minn prijorità separata bl-
isem Assistenza Teknika. It-tisħiħ tal-kapaċitajiet fil-proċedura ta' akkwist 
pubbliku jista' jkun punt għall-finanzjament mill-Assistenza Teknika imma huwa 
rari li jiġi ttrattat hekk). 

Jista' jkun hemm argumenti b'saħħithom fil-livell Ewropew biex l-Assistenza Teknika għat-
tisħiħ tal-kapaċitajiet tintuża fil-proċedura ta' akkwist pubbliku. Hu importanti li l-approċċ 
jiġi mmirat b'mod li jagħmel kompetenza esperta xierqa disponibbli għal: 

 l-amministrazzjoni tal-programmi għat-twettiq ta' kontroll ex ante (i.e. qabel l-
ikkuntrattar) kif ukoll ta' kontroll ex post; 

 il-benefiċjarji (pereżempju, tiġi stabbilita lista ta' esperti ċċertifikati fil-qasam tal-
proċeduri ta' akkwist li jkunu disponibbli biex jipprovdu stimi tal-ispejjeż u gwida 
inizjali bla ħlas (jew aħjar, imħallsin mill-programm). 

Eżami tal-prattika fil-programmi tal-Fondi Strutturali madwar l-Unjoni Ewropea juri li l-
kapaċitajiet għal kontroll effikaċi tal-proċeduri ta' akkwist pubbliku u l-prevenzjoni ta' frodi 
waqt il-proċeduri ta' akkwist pubbliku fi ħdan il-programmi, b'mod speċifiku, prinċipalment 
il-kapaċitajiet tal-Awtoritajiet Amministrattivi u l-kontroll finanzjarju, huma pjuttost limitati. 
Dan hu partikularment minnu għall-programmi li jiffinanzjaw firxa estensiva ta' interventi, 
inklużi, programmi infrastrutturali ċkejknin, bħall-Programmi Operattivi reġjonali, il-
programmi taħt l-Objettiv tal-Kompettività Reġjonali u l-Impjiegi jew il-programmi taħt il-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea. Sabiex isaħħu l-kapaċitajiet tagħhom, l-awtoritajiet 
responsabbli għall-programmi ta' spiss ikollhom jiddependu fuq il-kompetenza esperta ta' 
istituzzjonijiet oħrajn, bħall-Awtoritajiet ta' Awditjar, l-uffiċċji nazzjonali għall-proċeduri ta' 
akkwist jew saħansitra l-Qrati tal-Awdituri nazzjonali. Għaldaqstant hemm bżonn ta' qafas 
aħjar għall-iskambju strutturat tal-għarfien amministrattiv u ta' aċċess għall-kompetenza 
esperta fil-qasam tal-proċedura ta' akkwist pubbliku. 
 

Rakkomandazzjonijiet 

Il-Parlament Ewropew jista' jniedi negozjati mal-Kummissjoni favur pakkett immirat lejn il-
proċedura ta' akkwist pubbliku għall-Politika ta' Koeżjoni. Il-pakkett jista' jinkludi bosta 
elementi bħall-introduzzjoni ta' monitoraġġ, it-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet dwar il-kontroll u 
gwida msaħħa dwar il-possibilità ta' ċikli ta' sikurezza rigward il-proċeduri ta' akkwist 
pubbliku fil-programmi. B'mod partikulari fir-rigward tal-programmi li jinkludu firxa 
estensiva ta' interventi eliġibbli, teżisti kotra ta' għażliet: 
għall-prevenzjoni tan-nuqqasijiet relatati mal-proċeduri ta' Akkwist Pubbliku; 

għall-iżgurar ta' sensibilità għolja fir-rigward tal-proċedura ta' Akkwist Pubbliku f'kull 
stadju tal-programm u tal-amministrazzjoni taċ-ċiklu proġettwali.  
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L-istudji tal-każijiet individwali jiżvelaw b'mod ċar il-problemi relatati mar-regoli dwar l-
akkwist pubbliku għall-proġetti ta' daqs iżgħar. L-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jew 
organizzazzjonijiet żgħar oħra huma obbligati japplikaw ir-regolamenti dwar l-akkwist 
pubbliku fil-ġestjoni ta' proġetti ffinanzjati pubblikament. Hawnhekk jiltaqgħu ma' bosta 
ostakli, b'mod speċjali fir-rigward tal-kapaċità tagħhom li jittrattaw dawn il-proċeduri. 
Il-kwistjoni ta' proċeduri kumplessi mhix biss relevanti għar-regolamenti tal-Unjoni 
Ewropea imma sseħħ ukoll f'xi Stati Membri fir-rigward tal-proċeduri li ma jaqbżux il-limiti 
minimi tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ, il-kumplessità tal-proċeduri ta' akkwist pubbliku fil-
livell tal-Istati Membri tista' saħansitra taqbeż il-kumplessità Ewropea. Fl-istess ħin, hu 
diffiċli ħafna li jintwera li l-fondi ntużaw b'mod effiċjenti mingħajr ma jkun hemm tqabbil 
bejn il-prezzijiet. Għalhekk, id-diskussjoni tindika li għandhom jiġu ddefiniti l-istandards 
minimi għat-tqabbil bejn il-prezzijiet, i.e. biex jiġu stabbiliti b'mod trasparenti l-offerti ta' 
tqabbil mingħajr piżijiet amministrattivi addizzjonali eċċessivi.  
Fi kwalunkwe każ, sabiex il-Fondi Strutturali jilħqu l-gruppi destinatarji potenzjali tagħhom, 
il-kumplessità tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku għandha titnaqqas.  

Rakkomandazzjonijiet 

Fil-każi fejn organizzazzjonijiet ta' daqs iżgħar ikunu qed jamministraw proġetti ffinanzjati 
pubblikament, il-volumi kuntrattwali se jkunu żgħar. Kemm il-fornituri, kif ukoll l-
Awtoritjiet Kontraenti jippretendu li fil-każi ta' dan it-tip, il-proċeduri ta' akkwist 
għandhom jiġu ssemplifikati. Il-protagonisti Ewropej jistgħu jsostnu diskussjoni biex jiġu 
ddefiniti l-istandards minimi għal tqabbil trasparenti bejn il-prezzijiet fil-każ ta' volumi 
kuntrattwali żgħar, biex b'hekk tinħoloq opportunità biex titnaqqas id-diversità ta' 
dispożizzjonijiet legali għal volumi kuntrattwali iżgħar fl-atti dwar il-proċeduri ta' akkwist 
nazzjonali madwar l-Unjoni Ewropea.  
Barra minn hekk – sabiex jitnaqqas il-piż għall-organizzazzjonijiet ta' daqs iżgħar li jkunu 
benefiċjarji – l-appoġġ għandu jingħata minn esperti fil-qasam tal-proċeduri ta' akkwist 
taħt il-baġit għall-Assistenza Teknika tal-Programmi Operattivi.  

 

Hemm diversi elementi ġodda fil-proċedura ta' akkwist pubbliku li jistħoqqilhom l-attenzjoni 
tal-protagonisti tal-Politika ta' Koeżjoni madwar l-Ewropa. B'mod partikulari, il-Proċeduri 
għal Akkwist Pubbliku Ekoloġiku jew il-Proċeduri għal Akkwist Pubbliku Sostenibbli, bl-
attenzjoni li jagħtu lill-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti jew bini, huma elementi li 
jixraq li jiġu inklużi f'Politika ta' Koeżjoni allinjata mal-objettivi tal-Istrateġija UE 2020. L-
Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1083/2006 jistipula li "[l-objettivi] tal-Fondi 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas ta' żvilupp sostenibbli". Fil-prattika, il-Programmi Operattivi 
kollha huma rikjesti li jistabbilixxu s-sostenibilità ambjentali bħala prinċipju orizzjontali. Il-
promozzjoni tal-Proċeduri għal Akkwist Pubbliku Ekoloġiku bħala kontribut pożittiv għas-
sostenibilità ambjentali tista' żżid sostanza ma' dan il-prinċipju.  
Jista' jitqies approċċ simili għal Proċeduri għal Akkwist Pubbliku Soċjalment Responsabli 
bħala element żgħir, għalkemm konkret, li jikkontribwixxi għall-objettiv tal-inklużjoni 
soċjali. L-aħħar imma mhux l-anqas, il-proġetti relatati ma' dawn l-elementi ġodda fil-
proċedura ta' Akkwist Pubbliku jistgħu jitħeġġu fil-ġenerazzjoni ta' programmi li jmiss. Tali 
approċċ jista' jkollu forom differenti inklużi: 

 Inizjattivi ta' taħriġ dwar il-Proċeduri għal Akkwist Pubbliku Ekoloġiku u l-
Proċeduri għal Akkwist Pubbliku Soċjalment Responsabbli għall-Awtoritajiet 
Lokali u Reġjonali bħala parti mit-tisħiħ tal-kapaċitajiet jew fi programmi 
nazzjonali ta' Assistenza Teknika jew, pereżempju fil-każ tal-Proċeduri għal 
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Akkwist Pubbliku Soċjalment Responsabbli, bħala parti mill-Assistenza Teknika 
tal-programmi tal-Fond Soċjali Ewropew. 

 Appoġġ għal proċeduri ta' akkwist fuq l-internet bħala element wieħed fil-
Programmi Operattivi dwar is-Soċjetà tal-Informazzjoni (li huma pjuttost 
frekwenti fl-UE 12). 

 

Rakkomandazzjonijiet 

Il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE bil-volum finanzjarju sinifikanti tagħha tista' tkun fattur li 
jqanqal iż-żieda ta' elementi ġodda bħall-Proċeduri għal Akkwist Pubbliku Ekoloġiku, il-
Proċeduri għal Akkwist Pubbliku Soċjalment Responsabbli u l-proċeduri ta' akkwist fuq l-
internet fil-proċeduri ta' Akkwist Pubbliku.  
Madankollu, il-promozzjoni tat-tali elementi fil-prospettiva tal-perjodu ta' programmar 
imminenti se teħtieġ approvazzjoni u sostenn fil-livell Ewropew, i.e. fil-Kummissjoni 
Ewropea u l-Parlament Ewropew, kif ukoll fil-livell nazzjonali. Għal dan il-għan, ikun 
importanti li l-awtoritajiet nazzjonali għall-akkwisti jiġu informati u involuti sabiex tinkiseb 
udjenza aktar estensiva minn fost l-awtoritajiet amministrattivi tal-programmi. Jekk ma 
jkunx hemm inizjattivi kkoordinati ta' dan it-tip fil-livell Ewropew u f'dak nazzjonali, it-
tendenza tal-awtoritajiet amministrattivi tal-programmi se tkun li jagħtu ftit jew l-ebda 
importanza lill-kriterji għall-għoti apparti dak tal-aktar prezz baxx. 

 


