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SUGGESTIONS

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis l-akkwist pubbliku bħala komponent importanti għall-
ksib tal-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020;

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

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;

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; 

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; 

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;   

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 ta' referenza; 

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; 

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

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

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

12. Jirrikonoxxi li jista' jkun diffiċli li wieħed jikkalkula l-marka 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-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 
jaqtgħu qalb ir-rappreżentanti eletti milli jimponu tali kundizzjonijiet meta ma jkun hemm 
ebda ġustifikazzjoni biex jagħmlu dan. 


