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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li l-akkwist pubbliku huwa strument prinċipali bbażat fuq is-suq li għandu rwol 
fil-promozzjoni tal-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol sostenibbli;

2. Jirrikonoxxi s-sinifikat tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi, li jista' jillimita l-kamp ta' 
applikazzjoni ta' kwalunkwe aġġustament leġiżlattiv fil-livell tal-UE, peress li numru ta' 
rekwiżiti proċedurali joriġinaw direttament mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi; 
jistieden lill-Kummissjoni tfittex iktar flessibilità fir-regoli sabiex tiżgura li l-akkwist 
soċjali jkun permess;

3. Jirrikonoxxi li l-awtoritajiet kontraenti għandhom rwol importanti fl-użu tal-poter ta' xiri 
tagħhom biex jakkwistaw beni u servizzi b'valur ogħla għas-soċjetà;

4. Jissottolinja l-importanza li jiddaħħlu rekwiżiti ta' ħiliet u taħriġ fl-ispeċifikazzjonijiet tal-
kuntratt bħala strateġija għaż-żmien twil; jenfasizza, madankollu, li dawn l-azzjonijiet 
għandhom ikunu relevanti għas-suġġett tal-kuntratt, proprozjonati, vantaġġużi 
ekonomikament u għandhom iqisu l-ispiża totali tal-ħajja;

5. Jinnota li l-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju huma s-sinsla tal-ekonomija tal-UE u 
għandhom potenzjal kbir ta' ħolqien tal-impjiegi, tkabbir u innovazzjoni u li aċċess ikbar 
għas-swieq tal-akkwist jista' jassisti l-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju biex jiskatenaw dan 
il-potenzjal;

6. Jissottolinja li bidla fil-prattiki ta' akkwist għandha tfittex li tissimplifika r-regoli tal-
akkwist u b'hekk tiffaċilita l-akkwist pubbliku soċjalment innovattiv;

7. Jirrikonoxxi r-rwol li jista' jkollha l-UE fl-iffaċilitar tal-iżvilupp ta' sħubijiet pubbliċi 
privati b'suċċess;

8. Jiddispjaċih li l-Green Paper ma tużax l-opportunità li tiċċara l-perspettivi diverġenti dwar 
l-akkwist pubbliku f'rabta mal-għoti ta' karigi lil ħaddiema1;

9. Jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl tar-reviżjoni li għaddejja bħalissa, tippubblika 
manwal prattiku u ċar għall-utenti għall-awtoritajiet kontraenti li jkun jinkludi studji ta' 
każijiet fejn l-akkwist pubbliku kien suċċess.

                                               
1 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta' April 2008 fil-Kawża C0346/06 [2008] ECR I-01989 (Dirk Rüffert v 
Land Niedersachsen).


