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Emenda 1
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis l-
akkwist pubbliku bħala komponent 
importanti għall-ksib tal-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020;

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis l-
akkwist pubbliku bħala komponent 
importanti għall-ksib tal-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020; jirrikonoxxi li l-Istati 
Membri huma responsabbli biex jiżguraw 
li l-politiki ta’ akkwist pubbliku jaħdmu 
f’dawn il-limiti;

Or. en

Emenda 2
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis l-
akkwist pubbliku bħala komponent 
importanti għall-ksib tal-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020;

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis l-
akkwist pubbliku bħala komponent 
importanti għall-ksib tal-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020; jappoġġa l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tagħmel il-proċeduri ta’ 
akkwist pubbliku iktar effiċjenti billi 
tissimplifikahom u billi tiffoka iktar 
attenzjoni fuq il-bżonnijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti ż-żgħar u l-għanijiet komuni 
tas-soċjetà, minħabba li dan huwa l-uniku 
mod biex jiġi żgurat li l-akkwist pubbliku 
jikseb l-aqwa u l-iktar riżultati sostenibbli 
possibbli bl-inqas investiment possibbli ta’ 
żmien u fondi pubbliċi;

Or. lt
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Emenda 3
Juozas Imbrasas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis l-
akkwist pubbliku bħala komponent 
importanti għall-ksib tal-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020;

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis l-
akkwist pubbliku bħala komponent 
importanti għall-ksib tal-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020; jappoġġa l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tagħmel il-proċeduri ta’ 
akkwist pubbliku iktar effiċjenti billi 
tissimplifikahom u billi tiffoka iktar 
attenzjoni fuq il-bżonnijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti ż-żgħar u l-għanijiet komuni 
tas-soċjetà, minħabba li dan huwa l-uniku 
mod biex jiġi żgurat li l-akkwist pubbliku 
jikseb l-aqwa u l-iktar riżultati sostenibbli 
possibbli bl-inqas investiment possibbli ta’ 
żmien u fondi pubbliċi;

Or. lt

Emenda 4
Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis l-
akkwist pubbliku bħala komponent 
importanti għall-ksib tal-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020;

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis l-
akkwist pubbliku bħala komponent 
importanti fit-tranżizzjoni lejn ekonomija 
sostenibbli, innovazzjoni ikbar, effiċjenza 
tar-riżorsi u għall-ksib tal-miri tal-
Istrateġija Ewropa 2020;

Or. en

Emenda 5
Esther de Lange
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza f’dan ir-rigward l-
importanza li tintuża l-possibilità li jiġu 
inklużi determinanti oħrajn minbarra l-
prezz fi proċedura ta’ akkwist pubbliku, 
bħalma huma l-fatturi ambjentali u 
soċjali.

Or. en

Emenda 6
Oreste Rossi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li l-għoti ta’ kunsiderazzjoni 
ikbar għall-ambjent fl-akkwist pubbliku 
toħloq ħafna potenzjal għal iffrankar, 
peress li din tfisser kunsiderazzjoni ikbar 
għall-ispiża taċ-ċiklu tal-ħajja;

2. Jemmen li jista’ jkun possibbli li
jinkiseb iffrankar fit-tul billi jiġi 
kkunsidrat iżjed l-ambjent fl-akkwist 
pubbliku, filwaqt ukoll li tiġi kkunsidrata 
iżjed l-ispiża taċ-ċiklu tal-ħajja;

Or. it

Emenda 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Buşoi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li l-għoti ta’ kunsiderazzjoni ikbar 
għall-ambjent fl-akkwist pubbliku toħloq 
ħafna potenzjal għal iffrankar, peress li din 
tfisser kunsiderazzjoni ikbar għall-ispiża 
taċ-ċiklu tal-ħajja;

2. Jisħaq li l-għoti ta’ kunsiderazzjoni ikbar 
għall-ambjent fl-akkwist pubbliku toħloq 
ħafna potenzjal għal iffrankar, peress li din 
tfisser kunsiderazzjoni ikbar għall-ispiża 
taċ-ċiklu tal-ħajja; F’dan ir-rigward 
għandhom jiġu prijoritizzati l-kriterji tal-
ekotikketta tal-UE żviluppati għas-
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servizzi;

Or. en

Emenda 8
Sabine Wils

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza li n-nefqa tal-istituzzjonijiet 
pubbliċi fl-Unjoni Ewropea tikkostitwixxi 
parti konsiderevoli tal-PDG tal-Ewropa; 
jikkunsidra li x-xejriet ta’ produzzjoni u 
konsum li jagħmlu ħsara lill-ambjent 
jistgħu jitnaqqsu permezz tal-għoti ta’ 
kuntratti ta’ akkwist pubbliku;

Or. de

Emenda 9
Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jinnota li l-konsum tas-settur 
pubbliku tal-UE kull sena jammonta għal 
17% tal-prodott domestiku gross tal-UE; 
itenni l-potenzjal tal-kapaċità tal-akkwist 
tagħhom fil-promozzjoni tal-effiċjenza 
tar-riżorsi, tax-xejriet ta' produzzjoni u 
tal-konsum sostenibbli u l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 10
Kriton Arsenis



AM\870545MT.doc 7/38 PE467.159v01-00

MT

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-
implimentazzjoni ineffettiva tal-istrument 
volontarju ta’ Akkwist Pubbliku 
Ekoloġiku (APE) tal-UE;

Or. en

Emenda 11
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-operaturi 
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli; jinnota li hemm ħafna evidenza 
li turi li d-direttiva u l-implimentazzjoni 
tagħha qed jagħmlu dan iktar diffiċli;

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-operaturi 
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 12
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-operaturi
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli; jinnota li hemm ħafna evidenza 
li turi li d-direttiva u l-implimentazzjoni 
tagħha qed jagħmlu dan iktar diffiċli;

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-awtoritajiet
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli, l-effiċjenza tal-enerġija u użu 
iktar wiesa' tal-enerġiji rinnovabbli; 
jinnota li hemm ħafna evidenza li turi li d-
direttiva u l-implimentazzjoni tagħha qed 
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jagħmlu dan iktar diffiċli;

Or. en

Emenda 13
Oreste Rossi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-operaturi 
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli; jinnota li hemm ħafna evidenza 
li turi li d-direttiva u l-implimentazzjoni 
tagħha qed jagħmlu dan iktar diffiċli;

(Ma taffetwax il-verżjoni Maltija.)

Or. it

Emenda 14
Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-operaturi 
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli; jinnota li hemm ħafna evidenza 
li turi li d-direttiva u l-implimentazzjoni 
tagħha qed jagħmlu dan iktar diffiċli;

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-operaturi
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli u l-akkwisti lokali; jinnota li 
hemm ħafna evidenza li turi li d-direttiva u 
l-implimentazzjoni tagħha qed jagħmlu dan 
iktar diffiċli;

Or. en

Emenda 15
Jill Evans
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-operaturi 
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli; jinnota li hemm ħafna evidenza 
li turi li d-direttiva u l-implimentazzjoni 
tagħha qed jagħmlu dan iktar diffiċli;

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-operaturi 
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli; jinnota li hemm ħafna evidenza 
li turi li d-direttiva u l-implimentazzjoni 
tagħha qed jagħmlu dan iktar diffiċli;
jenfasizza li t-trattati tal-UE jirrikjedu li l-
leġiżlazzjoni titfassal sabiex trawwem u 
mhux ixxekkel jew tostakola l-kapaċità 
tal-Istati Membri, u tal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali li jippromwovu objettivi ta’ 
protezzjoni ambjenatli u żvilupp 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 16
Daciana Octavia Sârbu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-operaturi 
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli; jinnota li hemm ħafna evidenza 
li turi li d-direttiva u l-implimentazzjoni 
tagħha qed jagħmlu dan iktar diffiċli;

3. Jilqa' x-xewqa mifruxa tal-operaturi 
lokali, reġjonali u nazzjonali li jagħtu 
kuntratti li jappoġġaw l-iżvilupp 
sostenibbli; jinnota li hemm ħafna evidenza
li turi li d-direttiva u l-implimentazzjoni 
tagħha qed jagħmlu dan iktar diffiċli u li l-
ambigwitajiet fir-regoli attwali tal-akkwist 
pubbliku wasslu għal nuqqas ta’ fehim u 
interpretazzjonijiet differenti rigward l-
inklużjoni ta’ kriterji ta’ sostenibilità 
ambjentali fil-kuntratti;

Or. en
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Emenda 17
Linda McAvan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Isostni li d-Direttivi għandhom iħeġġu 
u jippermettu b’mod espliċitu lill-
awtoritajiet kontraenti jirreferu għal 
objettivi ta' politika orizzontali, bħalma 
huma l-kriterji ta' żvilupp sostenibbli fis-
suġġett tal-offerti.

Or. en

Emenda 18
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku kollha; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu kemm mixtieq, kif ukoll 
possibbli, li l-operaturi pubbliċi jimponu 
kundizzjonijiet ambjentali u jqisu l-impatt 
ambjentali meta jagħtu kuntratti;

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku kollha; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu kemm mixtieq, kif ukoll 
possibbli, li l-operaturi pubbliċi jivvalutaw 
il-kundizzjonijiet ambjentali u jqisu l-
impatt ambjentali meta jagħtu kuntratti;

Or. en

Emenda 19
Esther de Lange

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku kollha; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu kemm mixtieq, kif ukoll 
possibbli, li l-operaturi pubbliċi jimponu 
kundizzjonijiet ambjentali u jqisu l-impatt 
ambjentali meta jagħtu kuntratti;

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku rilevanti kollha; 
jisħaq li d-Direttiva dwar l-Akkwist 
Pubbliku għandha tiġi emendata fejn ikun 
neċessarju biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq, kif ukoll possibbli, li l-
operaturi pubbliċi jimponu kundizzjonijiet 
ambjentali u jqisu l-impatt ambjentali meta 
jagħtu kuntratti;

Or. en

Emenda 20
Sabine Wils

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku kollha; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu kemm mixtieq, kif ukoll
possibbli, li l-operaturi pubbliċi jimponu 
kundizzjonijiet ambjentali u jqisu l-impatt 
ambjentali meta jagħtu kuntratti;

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku kollha; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu mixtieq, finanzjarjament 
vantaġġuż u possibbli, li l-operaturi 
pubbliċi jimponu kundizzjonijiet 
ambjentali u jqisu l-impatt ambjentali meta 
jagħtu kuntratti;

Or. de

Emenda 21
Cristian Silviu Buşoi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku kollha; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu kemm mixtieq, kif ukoll 
possibbli, li l-operaturi pubbliċi jimponu 
kundizzjonijiet ambjentali u jqisu l-impatt 
ambjentali meta jagħtu kuntratti;

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-
proċeduri tal-akkwist pubbliku, sakemm 
ir-rekwiżiti ambjentali ma jkunux 
irrelevanti għas-suġġett; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu kemm mixtieq, kif ukoll 
possibbli, li l-awtoritajiet kontraenti
pubbliċi jimponu kriterji ambjentali 
filwaqt li jqisu l-impatt ambjentali fl-
istadju tal-għoti tal-kuntratti;

Or. en

Emenda 22
Oreste Rossi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jitlob li jiddaħħlu kunsiderazzjonijiet
ambjentali fil-kuntratti tal-akkwist 
pubbliku; jisħaq li d-Direttiva dwar l-
Akkwist Pubbliku għandha tiġi emendata 
biex tagħmilha iktar ċara li hu kemm 
mixtieq, kif ukoll possibbli, li l-operaturi 
pubbliċi jimponu kundizzjonijiet 
ambjentali u jqisu l-impatt ambjentali meta 
jagħtu kuntratti;

4. Jemmen li l-kunsiderazzjonijiet
ambjentali, l-integrazzjoni tal-persuni 
b’diżabilità fis-suq tax-xogħol, u s-sigurtà 
fuq il-post tax-xogħol, kull fejn ikun 
xieraq, għandhom jiġu inklużi fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku;  jisħaq li d-Direttiva 
dwar l-Akkwist Pubbliku għandha tiġi 
emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq, kif ukoll possibbli, li l-
operaturi pubbliċi, meta jagħtu kuntratti, 
għandhom
- jimponu kundizzjonijiet ambjentali u 
jqisu l-impatt ambjentali;
- jimponu kundizzjonijiet biex 
jippromwovu l-integrazzjoni tal-persuni 
b’diżabilità fil-post tax-xogħol;
- jimponu kundizzjonijiet biex jiġu 
garantiti l-istandards l-iktar avvanzati fir-
rigward tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;
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- jistipulaw li l-kundizzjonijiet ta’ hawn 
fuq għandhom japplikaw bl-istess mod 
għas-sottokuntrattar;

Or. it

Emenda 23
Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku kollha; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu kemm mixtieq, kif ukoll 
possibbli, li l-operaturi pubbliċi jimponu 
kundizzjonijiet ambjentali u jqisu l-impatt 
ambjentali meta jagħtu kuntratti;

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku kollha; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu kemm mixtieq, kif ukoll 
possibbli, li l-operaturi pubbliċi jimponu 
kundizzjonijiet ambjentali, kundizzjonijiet 
ta’ benessri tal-annimali, fejn ikun 
rilevanti, u jqisu l-impatt ambjentali meta 
jagħtu kuntratti;

Or. en

Emenda 24
Åsa Westlund

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku kollha; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu kemm mixtieq, kif ukoll 
possibbli, li l-operaturi pubbliċi jimponu 
kundizzjonijiet ambjentali u jqisu l-impatt 

4. Jargumenta favur li għandhom jittieħdu 
kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntratti 
tal-akkwist pubbliku kollha; jisħaq li d-
Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku 
għandha tiġi emendata biex tagħmilha iktar 
ċara li hu kemm mixtieq, kif ukoll 
possibbli, li l-operaturi pubbliċi jimponu 
kundizzjonijiet ambjentali fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u jqisu l-impatt 
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ambjentali meta jagħtu kuntratti; ambjentali fil-kriterji tal-għoti meta jagħtu 
kuntratti;

Or. sv

Emenda 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Buşoi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE 
jużaw is-sostenibilità bħala kriterju 
standard fl-akkwist pubbliku;

Or. en

Amendment 26
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza li għandu jkun hemm rabta 
bejn tali kriterji ambjentali u s-suġġett tal-
kuntratt biex jiġu evitati tgħawwiġ tas-suq 
u inċertezza legali, li jxekklu lil ċerti 
intrapriżi, b’mod partikolari l-SMEs, milli 
jipparteċipaw fil-proċeduri ta’ akkwist 
pubbliku;

Or. en

Emenda 27
Daciana Octavia Sârbu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jirrikonoxxi li l-kapaċità ta’ nfiq tas-
settur pubbliku tista’ tkun forza motriċi 
tal-iżvilupp ta’ teknoloġiji, prodotti u 
servizzi ambjentalment sostenibbli;

Or. en

Emenda 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jitlob lill-Kummissjoni twettaq analiżi 
tal-kostijiet u l-benefiċċji ta’ akkwist 
sostenibbli filwaqt li tqis l-ispejjeż taċ-
ċiklu tal-ħajja;

Or. en

Emenda 29
Sabine Wils

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu l-
istandards soċjali fl-għoti ta' kuntratti ta' 
akkwist pubbliku;

Or. de

Emenda 30
Marina Yannakoudakis
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jippreferi jħeġġeġ u jiffaċilita l-akkwist 
sostenibbli minn operaturi pubbliċi iktar 
milli jistabbixxi kwoti obbligatorji għal 
dan f'kuntratti fuq skala iżgħar; iqis, 
madankollu, li għandhom japplikaw kwoti 
obbligatorji għall-kuntratti fuq skala 
ikbar; iqis xorta li l-ikbar ostaklu għal 
akkwist pubbliku li ma jagħmilx ħsara lill-
ambjent hu iktar il-leġiżlazzjoni mhux ċara 
u inflessibbli milli n-nuqqas ta' rieda;

5. Jippreferi jħeġġeġ u jiffaċilita l-akkwist 
sostenibbli minn operaturi pubbliċi għal 
kuntratti fuq skala iżgħar; iqis xorta li l-
ikbar ostaklu għal akkwist pubbliku li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent hu iktar il-
leġiżlazzjoni mhux ċara u inflessibbli milli 
n-nuqqas ta' rieda;

Or. en

Emenda 31
Esther de Lange

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jippreferi jħeġġeġ u jiffaċilita l-akkwist 
sostenibbli minn operaturi pubbliċi iktar 
milli jistabbixxi kwoti obbligatorji għal dan 
f'kuntratti fuq skala iżgħar; iqis, 
madankollu, li għandhom japplikaw kwoti 
obbligatorji għall-kuntratti fuq skala ikbar; 
iqis xorta li l-ikbar ostaklu għal akkwist 
pubbliku li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent 
hu iktar il-leġiżlazzjoni mhux ċara u 
inflessibbli milli n-nuqqas ta' rieda;

5. Jippreferi jħeġġeġ u jiffaċilita l-akkwist 
sostenibbli minn operaturi pubbliċi iktar 
milli jistabbixxi kwoti obbligatorji għal dan 
f'kuntratti fuq skala iżgħar; iqis, 
madankollu, li għandhom japplikaw kwoti 
obbligatorji għall-kuntratti fuq skala ikbar; 
iqis xorta li l-ikbar ostaklu għal akkwist 
pubbliku li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent 
hu iktar in-nuqqas ta’ għarfien dwar il-
possibilitajiet u l-leġiżlazzjoni mhux ċara u 
inflessibbli milli n-nuqqas ta' rieda;

Or. en

Emenda 32
Oreste Rossi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jippreferi jħeġġeġ u jiffaċilita l-akkwist 
sostenibbli minn operaturi pubbliċi iktar 
milli jistabbixxi kwoti obbligatorji għal dan 
f'kuntratti fuq skala iżgħar; iqis, 
madankollu, li għandhom japplikaw kwoti 
obbligatorji għall-kuntratti fuq skala 
ikbar; iqis xorta li l-ikbar ostaklu għal 
akkwist pubbliku li ma jagħmilx ħsara lill-
ambjent hu iktar il-leġiżlazzjoni mhux ċara 
u inflessibbli milli n-nuqqas ta' rieda;

5. Jippreferi jħeġġeġ u jiffaċilita l-akkwist 
sostenibbli minn operaturi pubbliċi iktar 
milli jistabbixxi kwoti obbligatorji għal 
dan; iqis xorta li l-ikbar ostaklu għal 
akkwist pubbliku li ma jagħmilx ħsara lill-
ambjent hu iktar il-leġiżlazzjoni mhux ċara 
milli n-nuqqas ta' rieda;

Or. it

Emenda 33
Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jippreferi jħeġġeġ u jiffaċilita l-akkwist 
sostenibbli minn operaturi pubbliċi iktar 
milli jistabbixxi kwoti obbligatorji għal dan 
f'kuntratti fuq skala iżgħar; iqis, 
madankollu, li għandhom japplikaw kwoti 
obbligatorji għall-kuntratti fuq skala ikbar; 
iqis xorta li l-ikbar ostaklu għal akkwist 
pubbliku li ma jagħmilx ħsara lill-
ambjent hu iktar il-leġiżlazzjoni mhux 
ċara u inflessibbli milli n-nuqqas ta' 
rieda;

5. Jippreferi jħeġġeġ u jiffaċilita l-akkwist 
sostenibbli u ekoloġiku minn operaturi 
pubbliċi iktar milli jistabbixxi kwoti 
obbligatorji għal dan f'kuntratti fuq skala 
iżgħar; iqis, madankollu, li għandhom 
japplikaw kwoti obbligatorji għall-kuntratti 
fuq skala ikbar; iqis xorta li l-kwoti 
obbligatorji se jrawwmu l-innovazzjoni, l-
effiċjenza enerġetika u tar-riżorsi, kif 
ukoll it-tranżazzjoni għal ekonomija 
sostenibbli tal-UE;

Or. en

Emenda 34
Åsa Westlund

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jippreferi jħeġġeġ u jiffaċilita l-akkwist 
sostenibbli minn operaturi pubbliċi iktar 
milli jistabbixxi kwoti obbligatorji għal dan 
f'kuntratti fuq skala iżgħar; iqis, 
madankollu, li għandhom japplikaw kwoti 
obbligatorji għall-kuntratti fuq skala 
ikbar; iqis xorta li l-ikbar ostaklu għal 
akkwist pubbliku li ma jagħmilx ħsara lill-
ambjent hu iktar il-leġiżlazzjoni mhux ċara 
u inflessibbli milli n-nuqqas ta' rieda;

5. Jippreferi jħeġġeġ u jiffaċilita l-akkwist 
sostenibbli minn operaturi pubbliċi iktar 
milli jistabbixxi kwoti obbligatorji; iqis 
xorta li l-ikbar ostaklu għal akkwist 
pubbliku li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent 
hu iktar il-leġiżlazzjoni mhux ċara u 
inflessibbli milli n-nuqqas ta' rieda;

Or. sv

Emenda 35
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinnota li r-rekwiżiti mandatorji 
imposti ċentralment, bħal 
speċifikazzjojijiet tekniċi dettaljati ż-żejjed 
dwar in-natura ekoloġika tas-suġġett ta’ 
kuntratt pubbliku, jistgħu jnaqqsu l-
għażla u l-kompetizzjoni fis-swieq tal-
akkwist, u dan iwassal għal inqas 
offerenti, prezzijiet ogħla u inqas 
innovazzjoni;

Or. en

Emenda 36
Sirpa Pietikäinen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Isostni li d-direttiva għandha tiġi 6. Isostni li d-direttiva għandha tiġi 
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emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq kif ukoll possibbli li jitqies 
l-impatt ambjentali tas-suġġett tal-kuntratt 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tiegħu, inkluż 
il-proċess kollu ta' produzzjoni u l-
kundizzjonijiet tiegħu;

emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq kif ukoll possibbli li jitqies 
l-impatt ambjentali tas-suġġett tal-kuntratt 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tiegħu, inkluż 
il-proċess kollu ta' produzzjoni u l-
kundizzjonijiet tiegħu sal-konsum fid-dawl 
tal-istatistika dwar il-ħela assoċjata mal-
parti ta’ fuq tal-katina ta' attivitajiet;

Or. en

Emenda 37
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Isostni li d-direttiva għandha tiġi 
emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq kif ukoll possibbli li jitqies 
l-impatt ambjentali tas-suġġett tal-kuntratt 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tiegħu, inkluż 
il-proċess kollu ta' produzzjoni u l-
kundizzjonijiet tiegħu;

6. Jikkunsidra li hu kemm mixtieq kif 
ukoll possibbli li jitqies l-impatt ambjentali 
tas-suġġett tal-kuntratt matul iċ-ċiklu kollu 
tal-ħajja tiegħu, inkluż il-proċess kollu ta' 
produzzjoni u l-kundizzjonijiet tiegħu;

Or. en

Emenda 38
Sabine Wils

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Isostni li d-direttiva għandha tiġi 
emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq kif ukoll possibbli li jitqies 
l-impatt ambjentali tas-suġġett tal-kuntratt 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tiegħu, inkluż 
il-proċess kollu ta' produzzjoni u l-
kundizzjonijiet tiegħu;

6. Isostni li d-direttiva għandha tiġi 
emendata biex jitqies l-impatt ambjentali 
tas-suġġett tal-kuntratt matul iċ-ċiklu kollu 
tal-ħajja tiegħu, inkluż il-proċess kollu ta' 
produzzjoni u l-kundizzjonijiet tiegħu;
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Or. de

Emenda 39
Cristian Silviu Buşoi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Isostni li d-direttiva għandha tiġi 
emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq kif ukoll possibbli li jitqies 
l-impatt ambjentali tas-suġġett tal-
kuntratt matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja 
tiegħu, inkluż il-proċess kollu ta' 
produzzjoni u l-kundizzjonijiet tiegħu;

6. Isostni li d-direttiva għandha tiġi 
emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq kif ukoll possibbli li jitqiesu 
l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja meta jkun qed 
jiġi ddeterminat liema offerta hija l-iktar 
vantaġġuża ekonomikament u jistieden 
lill-Kummissjoni tipproponi metodoloġija 
biex jiġu kkalkulati l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja;

Or. en

Emenda 40
Oreste Rossi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Isostni li d-direttiva għandha tiġi 
emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq kif ukoll possibbli li jitqies 
l-impatt ambjentali tas-suġġett tal-kuntratt 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tiegħu, inkluż 
il-proċess kollu ta' produzzjoni u l-
kundizzjonijiet tiegħu;

6. Isostni li jkun xieraq li d-direttiva tiġi 
emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq kif ukoll possibbli li jitqies 
l-impatt ambjentali tas-suġġett tal-kuntratt 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tiegħu;

Or. it

Emenda 41
Åsa Westlund
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Isostni li d-direttiva għandha tiġi 
emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq kif ukoll possibbli li jitqies 
l-impatt ambjentali tas-suġġett tal-kuntratt 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tiegħu, inkluż 
il-proċess kollu ta' produzzjoni u l-
kundizzjonijiet tiegħu;

6. Isostni li d-direttiva għandha tiġi 
emendata biex tagħmilha iktar ċara li hu 
kemm mixtieq kif ukoll possibbli li jitqies 
l-impatt ambjentali tas-suġġett tal-kuntratt 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tiegħu, inkluż 
il-proċess kollu ta' produzzjoni u l-
kundizzjonijiet tiegħu; jixtieq emendi tad-
direttiva, mil-lat ta’ saħħa pubblika, 
sabiex jiġi ddikjarat b’mod espliċitu li ma 
twaqqaf lill-ebda pajjiż milli jikkonforma 
mal-Konvenzjoni Nru 94 tal-ILO;

Or. sv

Emenda 42
János Áder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jirrakkomanda, f’termini ta’ kriterji 
ta’ għoti, li tingħata l-opportunità lill-
offerta li tkun l-iktar soda mil-lat 
ekoloġiku, bi kriterju obbligatorju li 
jirrikjedi li jiġu kkunsidrati l-ispejjeż taċ-
ċiklu tal-ħajja;

Or. hu

Emenda 43
Jill Evans

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza li l-awtoritajiet pubbliċi 
għandhom jitħeġġu u jingħataw il-parir li 
jistabbilixxu kundizzjonijiet ambjentali 
għall-offerti mill-bidu nett, u jitlob li l-
leġiżlazzjoni tiġi emendata biex jiġi żgurat 
li bħala regola l-kuntratti jingħataw 
abbażi tal-iktar offerta ekokonomikament 
vantaġġuża inkluża l-ispiża sħiħa taċ-
ċiklu tal-ħajja, filwaqt li titqies l-ispiża tat-
tniġġiż ambjentali kull fejn ikun possibbli;

Or. en

Emenda 44
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza kemm huwa importanti li l-
Istati Membri jħeġġu u jinvolvu l-SMEs 
biex japplikaw għal kuntratti ta’ akkwist 
pubbliku;

Or. en

Emenda 45
János Áder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jinnota li, fid-dawl ta’ dan l-għan, l-
analiżi tal-ispiża taċ-ċiklu tal-ħajja 
għandha ssir possibbli fuq skala wiesgħa 
sabiex l-awtoritajiet kontraenti jkollhom 
informazzjoni reali dwar l-applikazzjoni 
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tal-aspetti ambjentali;

Or. hu

Emenda 46
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jenfasizza li t-titjib tal-aċċess għall-
akkwist pubbliku għall-SMEs huwa 
importanti għal SMEs innovattivi; 
għandu jiġi nnutat li l-SMEs innovattivi 
x’aktarx joħorġu b’soluzzjonijiet ġodda 
biex jindirizzaw il-kunsiderazzjonijiet 
ambjentali fl-akkwist pubbliku; jenfasizza 
li l-Istati Membri għandhom iħrġġu lill-
awtoritajiet kontraenti jaħsbu b’mod iktar 
innovattiv minħabba li hemm bżonn ta’ 
bidla fil-kultura tas-settur pubbliku biex 
jiġi promoss akkwist prekummerċjali 
innovattiv;

Or. en

Emenda 47
Sirpa Pietikäinen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Iqis li l-kriterju tal-għoti għall-'irħas 
prezz' għandu jintuża biss jekk dan jista' 
jiġi ġġustifikat għal raġunijiet li r-rekwiżiti 
ambjentali huma irrelevanti għal dan il-każ 
speċifiku jew li ġew imposti 
kundizzjonijiet ambjentali stretti fit-termini 
tekniċi ta' referenza;

7. Iqis li l-kriterju tal-għoti għall-'irħas 
prezz' għandu jintuża biss jekk dan jista' 
jiġi ġġustifikat għal raġunijiet li r-rekwiżiti 
ambjentali huma irrelevanti għal dan il-każ 
speċifiku jew li ġew imposti 
kundizzjonijiet ambjentali stretti fit-termini 
tekniċi ta' referenza u li l-innovazzjonijiet 
u l-investimestimenti fit-tul f’alternattivi 
sostenibbli għandhom jiġu riżervati 
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dejjem kwota ta' 30%;

Or. en

Emenda 48
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Iqis li l-kriterju tal-għoti għall-'irħas 
prezz' għandu jintuża biss jekk dan jista' 
jiġi ġġustifikat għal raġunijiet li r-rekwiżiti 
ambjentali huma irrelevanti għal dan il-każ 
speċifiku jew li ġew imposti 
kundizzjonijiet ambjentali stretti fit-termini 
tekniċi ta' referenza;

7. Iqis li l-kriterju tal-għoti għall-'irħas 
prezz' għandu jintuża biss jekk dan jista' 
jiġi ġġustifikat għal raġunijiet li r-rekwiżiti 
ambjentali huma irrelevanti għal dan il-każ 
speċifiku jew li ġew imposti 
kundizzjonijiet ambjentali stretti fit-termini 
tekniċi ta' referenza; jirrikonoxxi li jeħtieġ 
li jitqiesu wkoll fatturi oħrajn;

Or. en

Emenda 49
Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Iqis li l-kriterju tal-għoti għall-'irħas 
prezz' għandu jintuża biss jekk dan jista' 
jiġi ġġustifikat għal raġunijiet li r-rekwiżiti 
ambjentali huma irrelevanti għal dan il-każ 
speċifiku jew li ġew imposti 
kundizzjonijiet ambjentali stretti fit-termini 
tekniċi ta' referenza;

7. Iqis li l-kriterju tal-għoti għall-'irħas 
prezz' għandu jintuża biss jekk dan jista' 
jiġi ġġustifikat għal raġunijiet li r-rekwiżiti 
ambjentali huma irrelevanti għal dan il-każ 
speċifiku jew li ġew imposti 
kundizzjonijiet ambjentali stretti fit-termini 
tekniċi ta' referenza; jinnota, madankollu, 
li r-responsabilità għad-deċiżjoni finali 
għandha tibqa’ f’idejn l-entità kontraenti;

Or. fi
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Emenda 50
Sabine Wils

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Iqis li l-kriterju tal-għoti għall-'irħas 
prezz' għandu jintuża biss jekk dan jista' 
jiġi ġġustifikat għal raġunijiet li r-rekwiżiti 
ambjentali huma irrelevanti għal dan il-każ 
speċifiku jew li ġew imposti 
kundizzjonijiet ambjentali stretti fit-termini 
tekniċi ta' referenza;

7. Iqis li l-kriterju tal-għoti għall-'irħas 
prezz' għandu jintuża biss jekk dan jista' 
jiġi ġġustifikat għal raġunijiet li r-rekwiżiti 
ambjentali huma irrelevanti għal dan il-każ 
speċifiku u qed jinżammu standards 
soċjali jew li ġew imposti kundizzjonijiet 
ambjentali stretti fit-termini tekniċi ta' 
referenza;

Or. de

Emenda 51
Jill Evans

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza li jekk prodott jew servizz 
ġiex prodott b’mod sostenibbli jew le 
ġustament għandu jitqies bħala 
karattersitika tal-prodott; jinnota li l-
ambitu biex jiġu inklużi rekwiżiti rigward 
il-proċess ta’ produzzjoni fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-tipi kollha 
ta’ kuntratti għandu jiġi ċċarat sabiex l-
awtoritajiet kontraenti jkunu jistgħu 
jikkontrollaw l-impatt ambjentali u soċjali 
tal-kuntratti mogħtija lilhom;

Or. en

Emenda 52
Sirpa Pietikäinen
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota b'mod partikolari l-bżonn li jiġi 
ċċarat li hu possibbli li jiġu imposti 
kundizzjonijiet ambjentali u ta' protezzjoni 
tal-annimali li jkunu iktar stretti mir-regoli 
komuni tal-UE;

8. Jinnota b'mod partikolari l-bżonn li jiġi 
ċċarat li hu possibbli li jiġu imposti 
kundizzjonijiet ambjentali u ta' protezzjoni 
tal-annimali li jkunu iktar stretti mir-regoli 
komuni tal-UE sabiex jiġu riflessi, 
ikkomplementati u msaħħa strateġiji 
kummerċjali privati u volontarji varji li 
diġà għaddejjin bħalissa favur żviluppi 
sostenibbli u soluzzjonijiet innovattivi 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 53
Rovana Plumb

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota b'mod partikolari l-bżonn li jiġi 
ċċarat li hu possibbli li jiġu imposti 
kundizzjonijiet ambjentali u ta' protezzjoni 
tal-annimali li jkunu iktar stretti mir-regoli 
komuni tal-UE;

8. Jinnota b'mod partikolari l-bżonn li jiġi 
ċċarat li hu possibbli li jiġu imposti 
kundizzjonijiet ambjentali, ta’ sigurtà tas-
saħħa u ta' protezzjoni tal-annimali li 
jkunu iktar stretti mir-regoli komuni tal-
UE;

Or. en

Emenda 54
Esther de Lange

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jinnota b'mod partikolari l-bżonn li jiġi 
ċċarat li hu possibbli li jiġu imposti 
kundizzjonijiet ambjentali u ta' protezzjoni 

8. Jinnota b'mod partikolari l-bżonn li jiġi 
ċċarat li hu possibbli li jiġu imposti 
kundizzjonijiet ambjentali u ta' protezzjoni 
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tal-annimali li jkunu iktar stretti mir-
regoli komuni tal-UE;

tal-annimali kif stipulat fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali jew f’dik tal-UE;

Or. en

Emenda 55
Oreste Rossi

Draft opinion
Paragrafu 8

Draft opinion Emenda

8. Jinnota b'mod partikolari l-bżonn li jiġi 
ċċarat li hu possibbli li jiġu imposti 
kundizzjonijiet ambjentali u ta' protezzjoni 
tal-annimali li jkunu iktar stretti mir-regoli 
komuni tal-UE;

8. Jenfasizza b'mod partikolari l-bżonn li 
jiġi ċċarat li l-Istati Membri, fi kwalunkwe 
ħin, għandhom is-setgħa li jimponu
kundizzjonijiet relatati mal-ambjent, il-
protezzjoni tal-annimali, l-integrazzjoni 
tal-persuni b’diżabilità, u s-sigurtà fuq il-
post tax-xogħol li jkunu iktar stretti mir-
regoli komuni tal-UE jew li jkunu jkunu 
adattati għall-karatteristiċi speċifiċi tat-
territorju nazzjonali tagħhom; 

Or. it

Emenda 56
Pavel Poc

Draft opinion
Paragrafu 8

Draft opinion Emenda

8. Jinnota b'mod partikolari l-bżonn li jiġi 
ċċarat li hu possibbli li jiġu imposti 
kundizzjonijiet ambjentali u ta' protezzjoni 
tal-annimali li jkunu iktar stretti mir-regoli 
komuni tal-UE;

8. Jinnota b'mod partikolari l-bżonn li jiġi 
ċċarat li hu possibbli li jiġu imposti 
kundizzjonijiet ta' protezzjoni ambjentali,
tal-annimali, tal-pjanti u/jew tal-
ekosistema li jkunu iktar stretti mir-regoli 
komuni tal-UE;

Or. en
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Emenda 57
János Áder

Draft opinion
Paragrafu 8 a (ġdid)

Draft opinion Emenda

8a. Jenfasizza li l-funzjonament effikaċi 
ta’ akkwist pubbliku ekoloġiku jirrikjedi 
regoli ċari u mhux ambigwi tal-UE li 
jiddefinixxu b’mod preċiż il-qafas tal-
leġiżlazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
Istati Membri.

Or. hu

Emenda 58
Marina Yannakoudakis

Draft opinion
Paragrafu 8 a (ġdid)

Draft opinion Emenda

8a. Jirrikonoxxi li l-Istati Membei 
għandhom ħtiġijiet ambjentali differenti li 
għandhom ikunu rrispettati f’din id-
direttiva;

Or. en

Emenda 59
János Áder

Draft opinion
Paragrafu 8 b (ġdid)

Draft opinion Emenda

8b. Jinnota li, fil-każ ta’ nuqqas jew 
nuqqas parzjali ta’ ssodisfar ta’ 
kundizzjonijiet ambjentali, is-sanzjonijiet 
u l-verifiki ex post huma speċjalment 
importanti fl-implimentazzjoni tal-
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akkwisti;

Or. hu

Emenda 60
János Áder

Draft opinion
Paragrafu 8 c (ġdid)

Draft opinion Emenda

8c. Jirrakkomanda li, jekk l-oġġett hew is-
servizz li jkun is-suġġett tal-akkwist ikun 
jista’ jinkiseb lokalment, il-proċedura 
għandha, b’konformità mal-prinċipju ta’ 
prossimità, tkun miftuħa għall-intrapriżi 
lokali (primarjament l-SMEs), sabiex 
b’hekk jitnaqqas ukoll il-piż ambjentali 
ikkawżat bl-akkwist (eż. emissjonijiet ta’ 
diossidu tal-karbonju);

Or. hu

Emenda 61
Oreste Rossi

Draft opinion
Paragrafu 9

Draft opinion Emenda

9. Isostni li l-użu dejem aktar tal-
proċedura negozjata jippromwovi kemm l-
innovazzjonijiet, kif ukoll soluzzjonijiet 
sostenibbli;

imħassar

Or. it

Emenda 62
Rolandas Paksas
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Draft opinion
Paragrafu 10

Draft opinion Emenda

10. Jenfasizza kemm hu importanti li l-
Istati Membri u l-Kummissjoni 
jippromwovu l-iżvilupp ta' standards 
klimatiċi u ambjentali internazzjonali 
bbażati fuq preokkupazzjoni dwar iċ-ċiklu 
tal-ħajja, u b'hekk jiffaċilitaw l-akkwist 
għas-settur pubbliku li ma jagħmilx ħsara 
lill-ambjent kif ukoll jagħmluha eħfef biex 
in-negozji jikkompetu għal kuntratti 
f'pajjiżi differenti;

10. Jenfasizza kemm hu importanti li l-
Istati Membri u l-Kummissjoni 
jippromwovu l-iżvilupp ta' standards 
klimatiċi u ambjentali internazzjonali 
bbażati fuq preokkupazzjoni dwar iċ-ċiklu 
tal-ħajja, u b'hekk jiffaċilitaw l-akkwist 
għas-settur pubbliku li ma jagħmilx ħsara 
lill-ambjent kif ukoll jagħmluha eħfef biex 
in-negozji jikkompetu għal kuntratti 
f'pajjiżi differenti; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza kbira tal-akkwist 
pubbliku għall-protezzjoni klimatika, l-
effiċjenza enerpetika, l-ambjent u l-
innovazzjoni u jtenni li l-awtoritajiet 
pubbliċi għandhom jitħeġġu u jitqiegħdu 
f’pożizzjoni li jibbażaw l-akkwist pubbliku 
fuq kriterji ekoloġiċi u kriterji oħrajn; 
jistieden lill-Kumiissjoni tesplora l-
pissibilità li jintużaw kuntratti pubbliċi 
ħodor bħala għodda għall-promozzjoni 
tal-iżvilupp sostenibbli;

Or. lt

Emenda 63
Juozas Imbrasas

Draft opinion
Paragrafu 10

Draft opinion Emenda

10. Jenfasizza kemm hu importanti li l-
Istati Membri u l-Kummissjoni 
jippromwovu l-iżvilupp ta' standards 
klimatiċi u ambjentali internazzjonali 
bbażati fuq preokkupazzjoni dwar iċ-ċiklu 
tal-ħajja, u b'hekk jiffaċilitaw l-akkwist 
għas-settur pubbliku li ma jagħmilx ħsara 
lill-ambjent kif ukoll jagħmluha eħfef biex 
in-negozji jikkompetu għal kuntratti 

10. Jenfasizza kemm hu importanti li l-
Istati Membri u l-Kummissjoni 
jippromwovu l-iżvilupp ta' standards 
klimatiċi u ambjentali internazzjonali 
bbażati fuq preokkupazzjoni dwar iċ-ċiklu 
tal-ħajja, u b'hekk jiffaċilitaw l-akkwist 
għas-settur pubbliku li ma jagħmilx ħsara 
lill-ambjent kif ukoll jagħmluha eħfef biex 
in-negozji jikkompetu għal kuntratti 
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f'pajjiżi differenti; f'pajjiżi differenti; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza kbira tal-akkwist 
pubbliku għall-protezzjoni klimatika, l-
effiċjenza enerpetika, l-ambjent u l-
innovazzjoni u jtenni li l-awtoritajiet 
pubbliċi għandhom jitħeġġu u jitqiegħdu 
f’pożizzjoni li jibbażaw l-akkwist pubbliku 
fuq kriterji ekoloġiċi u kriterji oħrajn; 
jistieden lill-Kumiissjoni tesplora l-
pissibilità li jintużaw kuntratti pubbliċi 
ħodor bħala għodda għall-promozzjoni 
tal-iżvilupp sostenibbli;

Or. lt

Emenda 64
Cristian Silviu Buşoi

Draft opinion
Paragrafu 11

Draft opinion Emenda

11. Jenfasizza r-rabta bejn l-akkwist li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent u l-
promozzjoni tal-innovazzjonijiet; 
jenfasizza li din jidher iktar ċara meta jiġu 
kkombinati flimkien kundizzjonijiet 
ambjentali fit-termini tekniċi ta' referenza 
flimkien mal-għoti ta' marki ogħla fl-
istadju tal-għoti lil dawk l-offerti li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ambjentali l-
iktar avvanzati;

11. Jenfasizza r-rabta bejn l-akkwist li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent u l-
promozzjoni tal-innovazzjonijiet; 
jenfasizza li din jidher iktar ċara meta jiġu 
kkombinati flimkien kundizzjonijiet 
ambjentali fit-termini tekniċi ta' referenza 
flimkien mal-għoti ta' marki ogħla fl-
istadju tal-għoti lil dawk l-offerti li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ambjentali l-
iktar avvanzati; jenfasizza, madankollu, li 
dawn il-marki bonus m’għandhomx 
jagħtu importanza ogħla sproporzjonata 
lill-kunsiderazzjonijiet ambjentali 
apparagun tal-kriterju tal-prezz;

Or. en

Emenda 65
Oreste Rossi
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Draft opinion
Paragrafu 11

Draft opinion Emenda

11. Jenfasizza r-rabta bejn l-akkwist li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent u l-
promozzjoni tal-innovazzjonijiet;
jenfasizza li din jidher iktar ċara meta jiġu 
kkombinati flimkien kundizzjonijiet 
ambjentali fit-termini tekniċi ta' referenza 
flimkien mal-għoti ta' marki ogħla fl-
istadju tal-għoti lil dawk l-offerti li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ambjentali l-
iktar avvanzati;

11. Jemmen li tista’ tiġi stabbilita rabta
bejn l-akkwist li ma jagħmilx ħsara lill-
ambjent u l-promozzjoni tal-
innovazzjonijiet jekk, pereżempju, jiġu 
kkombinati flimkien kundizzjonijiet 
ambjentali fit-termini tekniċi ta' referenza 
flimkien mal-għoti ta' marki ogħla fl-
istadju tal-għoti lil dawk l-offerti li jkunu
ssodisfaw il-kundizzjonijiet ambjentali l-
iktar avvanzati; jikkunsidra li bl-istess 
mod tista’ tiġi applikata sistema ta’ 
ppremjar għal offerti li jpoġġu enfasi 
partikolari fuq l-integrazzjoni tal-persuni 
b’diżabilità fis-suq tax-xogħol u fuq is-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol; 

Or. it

Emenda 66
Dan Jørgensen

Draft opinion
Paragrafu 11

Draft opinion Emenda

11. Jenfasizza r-rabta bejn l-akkwist li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent u l-
promozzjoni tal-innovazzjonijiet; 
jenfasizza li din jidher iktar ċara meta jiġu 
kkombinati flimkien kundizzjonijiet 
ambjentali fit-termini tekniċi ta' referenza 
flimkien mal-għoti ta' marki ogħla fl-
istadju tal-għoti lil dawk l-offerti li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ambjentali l-
iktar avvanzati;

11. Jenfasizza r-rabta bejn l-akkwist li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent u l-
promozzjoni tal-innovazzjonijiet; 
jenfasizza li din jidher iktar ċara meta jiġu 
kkombinati flimkien kundizzjonijiet 
ambjentali fit-termini tekniċi ta' referenza 
flimkien mal-għoti ta' marki ogħla fl-
istadju tal-għoti lil dawk l-offerti li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ambjentali l-
iktar avvanzati u soluzzjonijiet ħodor;

Or. en
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Emenda 67
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Draft opinion
Paragrafu 11 a (ġdid)

Draft opinion Emenda

11a. Jenfasizza li, meta jkunu qed jixtru u 
jikru apparat li juża l-enerġija, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom jużaw 
kriterji ekwivalenti għal standards tal-
enerġija u tal-ekotikketta għall-
kwantifikazzjoni tal-iffrankar ġenerali tal-
enerġija;

Or. en

Emenda 68
Esther de Lange

Draft opinion
Paragrafu 12

Draft opinion Emenda

12. Jirrikonoxxi li jista' jkun diffiċli li 
wieħed jikkalkula l-impronta klimatika ta' 
prodott jew servizz, eż. fil-każ tal-ikel; iqis 
li għandu jkun permess espressivament li 
wieħed jirrikjedi li t-trasport tal-ikel 
għand ix-xerrej m'għandux jirriżulta 
f'iktar minn ċertu numru ta' grammi ta' 
emissjonijiet tas-CO; iqis li r-rekwiżit li l-
flus ta' min iħallas it-taxxa jintużaw 
b'mod effettiv, flimkien ma' rekwiżiti u 
regoli oħra li jiggwidaw l-akkwist 
pubbliku, se jżommu lura lir-
rappreżentanti eletti milli jimponu tali 
kundizzjonijiet meta ma jkunx hemm 
ġustifikazzjoni biex jagħmlu dan.

imħassar

Or. en
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Emenda 69
Oreste Rossi

Draft opinion
Paragrafu 12

Draft opinion Emenda

12. Jirrikonoxxi li jista' jkun diffiċli li 
wieħed jikkalkula l-impronta klimatika ta' 
prodott jew servizz, eż. fil-każ tal-ikel; iqis 
li għandu jkun permess espressivament li 
wieħed jirrikjedi li t-trasport tal-ikel 
għand ix-xerrej m'għandux jirriżulta 
f'iktar minn ċertu numru ta' grammi ta' 
emissjonijiet tas-CO; iqis li r-rekwiżit li l-
flus ta' min iħallas it-taxxa jintużaw 
b'mod effettiv, flimkien ma' rekwiżiti u 
regoli oħra li jiggwidaw l-akkwist 
pubbliku, se jżommu lura lir-
rappreżentanti eletti milli jimponu tali 
kundizzjonijiet meta ma jkunx hemm 
ġustifikazzjoni biex jagħmlu dan.

imħassar

Or. it

Emenda 70
Oreste Rossi

Draft opinion
Paragrafu 12

Draft opinion Emenda

12. Jirrikonoxxi li jista' jkun diffiċli li 
wieħed jikkalkula l-impronta klimatika ta' 
prodott jew servizz, eż. fil-każ tal-ikel; iqis 
li għandu jkun permess espressivament li 
wieħed jirrikjedi li t-trasport tal-ikel għand 
ix-xerrej m'għandux jirriżulta f'iktar minn 
ċertu numru ta' grammi ta' emissjonijiet 
tas-CO; iqis li r-rekwiżit li l-flus ta' min 
iħallas it-taxxa jintużaw b'mod effettiv, 
flimkien ma' rekwiżiti u regoli oħra li 
jiggwidaw l-akkwist pubbliku, se jżommu 
lura lir-rappreżentanti eletti milli jimponu 

12. Jirrikonoxxi li l-kalkolazzjoni tal-
impronta klimatika ta' prodott jew servizz 
issir permezz ta’ deduzzjoni; għalhekk iqis 
li jekk jiġi stipulat rekwiżit korrispondenti, 
kif ġie ssuġġerit f’xi oqsma, b’tali mod li 
t-trasport ta’ prodotti għand ix-xerrej 
m'għandux jirriżulta f'iktar minn ċertu 
numru ta' grammi ta' emissjonijiet tas-CO2, 
bla dubju dan jirriżulta fi spiża 
immedjata, filwaqt li l-benefiċċji 
ambjentali jkollhom jiġu determinati 
kollha b'mod induttiv matul iż-żmien.
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tali kundizzjonijiet meta ma jkunx hemm 
ġustifikazzjoni biex jagħmlu dan.

Or. it

Emenda 71
Dan Jørgensen

Draft opinion
Paragrafu 12

Draft opinion Emenda

12. Jirrikonoxxi li jista' jkun diffiċli li 
wieħed jikkalkula l-impronta klimatika ta' 
prodott jew servizz, eż. fil-każ tal-ikel; iqis 
li għandu jkun permess espressivament li 
wieħed jirrikjedi li t-trasport tal-ikel għand 
ix-xerrej m'għandux jirriżulta f'iktar minn 
ċertu numru ta' grammi ta' emissjonijiet 
tas-CO; iqis li r-rekwiżit li l-flus ta' min 
iħallas it-taxxa jintużaw b'mod effettiv, 
flimkien ma' rekwiżiti u regoli oħra li 
jiggwidaw l-akkwist pubbliku, se jżommu 
lura lir-rappreżentanti eletti milli jimponu 
tali kundizzjonijiet meta ma jkunx hemm 
ġustifikazzjoni biex jagħmlu dan.

12. Jirrikonoxxi li jista' jkun diffiċli li 
wieħed jikkalkula l-impronta klimatika ta' 
prodott jew servizz, eż. fil-każ tal-ikel u 
f’xi każijiet dan jaf ikun ikkumplikat 
minħabba t-trasport ta’ annimali ħajjin 
għall-ikel fuq distanzi twal bla bżonn; iqis 
li għandu jkun permess espressivament li 
wieħed jirrikjedi li t-trasport tal-ikel għand 
ix-xerrej m'għandux jirriżulta f'iktar minn 
ċertu numru ta' grammi ta' emissjonijiet 
tas-CO2; iqis li r-rekwiżit li l-flus ta' min 
iħallas it-taxxa jintużaw b'mod effettiv, 
flimkien ma' rekwiżiti u regoli oħra li 
jiggwidaw l-akkwist pubbliku, se jżommu 
lura lir-rappreżentanti eletti milli jimponu 
tali kundizzjonijiet meta ma jkunx hemm 
ġustifikazzjoni biex jagħmlu dan.

Or. en

Emenda 72
Åsa Westlund

Draft opinion
Paragrafu 12

Draft opinion Emenda

12. Jirrikonoxxi li jista' jkun diffiċli li 
wieħed jikkalkula l-impronta klimatika ta' 
prodott jew servizz, eż. fil-każ tal-ikel; iqis 
li għandu jkun permess espressivament li 

12. Jirrikonoxxi li jista' jkun diffiċli li 
wieħed jikkalkula l-impronta klimatika ta' 
prodott jew servizz, eż. fil-każ tal-ikel; iqis 
li għandu jkun permess espressivament li 



PE467.159v01-00 36/38 AM\870545MT.doc

MT

wieħed jirrikjedi li t-trasport tal-ikel għand 
ix-xerrej m'għandux jirriżulta f'iktar minn 
ċertu numru ta' grammi ta' emissjonijiet 
tas-CO; iqis li r-rekwiżit li l-flus ta' min 
iħallas it-taxxa jintużaw b'mod effettiv, 
flimkien ma' rekwiżiti u regoli oħra li 
jiggwidaw l-akkwist pubbliku, se jżommu 
lura lir-rappreżentanti eletti milli jimponu 
tali kundizzjonijiet meta ma jkunx hemm 
ġustifikazzjoni biex jagħmlu dan.

wieħed jirrikjedi li t-trasport tal-ikel għand 
ix-xerrej m'għandux jirriżulta f'iktar minn 
ċertu numru ta' grammi ta' emissjonijiet 
tas-CO2, peress li wieħed jista’ jagħmel is-
suppożizzjoni li t-trasport huwa 
responsabbli għal proporzjon sinifikanti 
tal-emmissjonijiet ta’ CO2 tal-oġġett u ma 
hemm l-ebda standard klimatiku 
internazzjonali rikonoxxut għall-ikel 
inkwistjoni; iqis li r-rekwiżit li l-flus ta'
min iħallas it-taxxa jintużaw b'mod 
effettiv, flimkien ma' rekwiżiti u regoli 
oħra li jiggwidaw l-akkwist pubbliku, se 
jżommu lura lir-rappreżentanti eletti milli 
jimponu tali kundizzjonijiet meta ma jkunx 
hemm ġustifikazzjoni biex jagħmlu dan.

Or. sv

Emenda 73
Sirpa Pietikäinen

Draft opinion
Paragrafu 12 a (ġdid)

Draft opinion Emenda

12a. Jenfasizza li fil-proċessi kollha ta’ 
akkwist pubbliku, jeħtieġ li jitiqes il-
prinċipju ta’ inklużjoni soċjali.
Jistieden lill-Kummissjoni tagħti d-
direzzjoni lill-Istati Membri biex jużaw il-
proċedura ta' sejħa għall-offerti 
kompetittiva fil-każ biss ta’ servizzi li 
għalihom jeżistu provvista u domanda ta' 
suq ġenwini u naturali peress li sejħa għal 
offerti kompetittiva għal servizzi li 
għalihom ma hemmx swieq ġenwini u 
naturali toħloq spejjeż bla bżonn, piżijiet 
amministrattivi u taf tkun ta’ theddida 
għall-kwalità tas-servizzi u għall-kapaċità 
ta’ setturi terzi li jipprovdu s-servizzi.

Or. en
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Emenda 74
Riikka Manner

Draft opinion
Paragrafu 12 a (ġdid)

Draft opinion Emenda

12a. Jenfasizza l huwa possibbli, permezz 
tal-akkwist pubbliku u billi jiġu ssusidjati 
soluzzjonijiet ta’ loġistika li ma jagħmlux 
ħsara lill-ambjent, li jitnaqqsu l-għadd ta’ 
vjaġġi, il-bżonn ta’ trasport bil-karozza u 
l-emissjonijiet tas-CO2; 

Or. fi

Emenda 75
Linda McAvan

Draft opinion
Paragrafu 12 a (ġdid)

Draft opinion Emenda

12a. Jikkunsidra li l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu jistgħu 
jimponu penali meta ma jintlaħqux l-
objettivi ta’ żvilupp sostenibbli 
b’konformità mal-kriterji indikati fis-
sejħa għall-offerti, inkluż fil-każ ta’ 
sottokuntrattar.

Or. en

Emenda 76
Jill Evans

Draft opinion
Paragrafu 12 a (ġdid)

Draft opinion Emenda

12a. Jikkunsidra li t-tħassib ikbar rigward 
l-impatti ambjentali u klimatiċi tal-
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prodotti u l-attivitajiet jirrikjedi li terġa’ 
tiġi kkunsidrata l-possibilità li tingħata 
prijorità lill-fornituri lokali; f’dan il-
kuntest, jitlob eżami mill-ġdid tal-livelli 
limitu u jikkunsidra li s-sostenibilità 
għandha tieħu preċedenza fuq l-
interpretazzjonijiet stretti tar-regoli tas-
suq intern;

Or. en


