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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-immodernizzar tal-akkwist pubbliku
(2011/2048(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttivi 2004/18/KE u 2004/17/KE dwar proċeduri għall-għoti ta' 
kuntratti pubbliċi1 u d-Direttiva 2007/66/KE dwar proċeduri ta’ reviżjoni dwar l-għoti ta’ 
kuntratti pubbliċi2,

– wara li kkunsidra l-Ktiba Ħadra tal-Kummissjoni dwar l-immodernizzar tal-politika tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku (COM(2011)0015),

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar l-espansjoni tal-użu tal-Akkwist-e 
fl-UE (COM(2010)0571),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ April 2011 dwar Suq Uniku għall-Impriżi 
u t-Tkabbir3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Mejju 2010 dwar żviluppi ġodda fl-
akkwisti pubbliċi4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Frar 2009 bl-isem “L-akkwist pubbliku 
pre-kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta’ 
kwalità għolja fl-Ewropa”5,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Regolamentazzjoni Intelliġenti fl-
Unjoni Ewropea” (COM(2010)0543),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Lejn Att dwar is-Suq Uniku: Għal 
ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna 50 proposta biex intejbu l-ħidma, in-negozju 
u l-iskambji ma’ xulxin” (COM(2010)0608),

– wara li kkunsidra ir-rapport mill-Professur Mario Monti tad-9 ta’ Mejju 2010 dwar 
“Strateġija Ġdida għas-Suq Uniku”,

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni SEC(2010)1214,

– wara li kkunsidra r-rapport dwar “L-evalwazzjoni tal-aċċess għall-SMEs għas-swieq tal-
akkwist pubbliku fl-UE”6, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Akkwist pubbliku għal ambjent 
                                               
1 ĠU L 134, 30.4.2004, p.1.
2 ĠU L 335, 20.12.2007, p.31.
3 Testi adottati P7_TA(2011)0146.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0173.
5 ĠU C 67E, 18.3.2010, p.10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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aħjar” (COM(2008)0400), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “�Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir� ‘Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar’ għall-Ewropa”, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020 
Unjoni tal-Innovazzjoni” (COM(2010)0546),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “L-immodernizzar tal-politika 
tal-UE dwar l-akkwist pubbliku - Lejn Suq Ewropew tal-Akkwist iżjed effiċjenti”,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fuq il-Ktiba 
Ħadra dwar “L-immodernizzar tal-politika tal-UE dwar l-akkwist pubbliku - Lejn Suq 
Ewropew iżjed effiċjenti”,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fuq il-Green 
Paper dwar l-espansjoni tal-użu tal-Akkwist-e fl-UE,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-
Baġit, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2011),

A. billi suq tal-akkwist li jiffunzjona huwa essenzjali biex jitrawwem is-suq uniku, biex jiġu 
stimulati l-kompetizzjoni u l-innovazzjoni, jiġi promoss livell għoli ta’ protezzjoni tal-
ambjent u tal-klima kif ukoll l-inklużjoni soċjali, u biex jinkiseb valur ottimali għaċ-
ċittadini, in-negozji u l-kontribwenti;

1. Jilqa’ l-Ktiba Ħadra tal-Kummissjoni u l-proċess ta’ konsultazzjoni wiesgħa bħala punt 
tat-tluq għar-reviżjoni tad-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku, f’konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona u l-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
(QEĠ), u filwaqt li jiġu osservati r-regoli riveduti dwar l-għajnuna statali; 

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-regoli dwar l-akkwist pubbliku saru kumplessi wisq u 
dettaljati żżejjed, u jwasslu għal proċeduri amministrattivi li jiswew il-flus u li huma ta’ 
piż; jirrakkomanda li kemm jista’ jkun issir simplifikazzjoni, bi kjarifiki fejn hemm 
bżonn; jenfasizza li anke ż-żieda fl-użu tat-teknoloġija tal-informatika se jkollha rwol 
ewlieni biex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi, u li l-inizjattivi Ewropej dwar l-akkwist 
elettroniku għandhom għalhekk jiġu allinjati mar-riforma fir-regoli dwar l-akkwist.

L-ewwel kompitu: titjib taċ-ċarezza legali

3. Jitlob kjarifika tal-ambitu tad-Direttivi; ifakkar li l-iskop ewlieni tal-akkwist pubbliku 
huwa x-xiri ta’ prodotti, xogħlijiet u servizzi minn awtoritajiet pubbliċi biex jakkomodaw 
il-ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħhom; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li għandu jkun hemm 
benefiċċju dirett għall-awtorità kontraenti biex proċedura tikkwalifika bħala akkwist 
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pubbliku; 

4. Jappella għal kjarifika tad-definizzjonijiet fid-Direttivi – pereżempju d-definizzjoni ta’ 
“korpi regolati bi dritt pubbliku” – f’konformità mal-każistika tal-QEĠ;

5. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu ta’ Mejju 2010 dwar l-iżviluppi reċenti fl-akkwist pubbliku, 
li kkunsidrat il-każistika tal-QEĠ u qieset li l-koperazzjoni pubblika-pubblika mhijiex 
soġġetta għar-regoli dwar l-akkwist pubbliku sakemm jiġu sodisfati l-kriterji li ġejjin: li l-
iskop tas-sħubija huwa l-forniment ta’ kompitu relatat ma’ servizz pubbliku konferit lill-
awtoritajiet lokali kollha kkonċernati u li l-kompitu  jitwettaq biss mill-awtoritajiet 
pubbliċi kkonċernati, jiġifieri mingħajr l-involviment tal-kapital privat; jenfasizza li dawk 
il-kjarifiki għandhom jiġu kkodifikati fid-Direttivi dwar l-akkwist;

6. Jenfasizza l-esklużjoni tal-konċessjonijiet tas-servizzi mill-ambitu tar-regoli Ewropej dwar 
l-akkwist; josserva l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tipproponi leġiżlazzjoni separata dwar 
il-konċessjonijiet ta’ servizzi; huwa tal-fehma li dan għandu jiġi ttrattat fir-reviżjoni tad-
Direttivi biex tiġi evitata frammentazzjoni ulterjuri tal-leġiżlazzjoni; 

7. Jenfasizza li l-klassifikazzjoni attwali tal-kategoriji tas-servizzi A u B għandha tinżamm 
billi d-dispożizzjonijiet “eħfef” għas-servizzi-B huma ġġustifikati minħabba l-
karatteristiċi tagħhom bħala servizzi pprovduti prinċipalment fil-livell lokali jew reġjonali; 

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex tirrevedi d-Direttiva dwar ir-rimedji mill-aktar fis possibbli u 
tagħmilha konformi mad-Direttivi riveduti dwar l-akkwist pubbliku;

It-tieni kompitu: l-iżvilupp tal-potenzjal kollu tal-akkwist pubbliku – l-aħjar valur għall-flus

9. Huwa tal-fehma li biex jiġi żviluppat il-potenzjal kollu tal-akkwist pubbliku, il-kriterju 
tal-iktar prezz baxx għandu jitneħħa, u li fil-prinċipju għandu jkun hemm kriterju tal-
għażla wieħed għall-għoti tal-kuntratti: l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament  – li 
tinkludi l-kostijiet kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti, is-servizzi jew ix-xogħlijiet 
rilevanti – għandha tintgħażel; 

10. Jenfasizza l-fatt li jekk prodott jew servizz ikunx ġie prodott b’mod sostenibbli huwa 
ikkunsidrat dovutament bħala karatteristika tal-prodott li tista’ tintuża bħala kriterju ta’ 
paragun ma’ prodotti jew servizzi li ma jkunux ġew prodotti b’mod sostenibbli; jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li għandu jiġi ċċarat l-ambitu għall-inklużjoni ta’ rekwiżiti relatati 
mal-proċess tal-produzzjoni fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-tipi kollha ta’ kuntratti; 
jiġbed l-attenzjoni għall-każ Wienstrom, li sar l-eżempju klassiku ta’ kif u għaliex il-
karatteristiċi tal-produzzjoni jistgħu jiġu kategorizzati bħala speċifikazzjonijiet tekniċi;

11. Jenfasizza li ż-żieda fl-għarfien dwar l-impatt tal-prodotti fuq l-ambjent u l-klima tfisser li 
għandha tiġi kkunsidrata l-possibilità li l-awtoritajiet pubbliċi jiffavorixxu l-fornituri 
lokali u li għandu jiġi analizzat sa liema punt ir-regoli dwar is-suq intern jippermettu dan;

12. Jenfasizza li kwalunkwe estensjoni tar-regoli tal-UE dwar l-akkwist fil-qasam “x’għandu 
jinxtara” tirrappreżenta bidla sinifikanti fir-reġim attwali li għandha tiġi vvalutata bir-
reqqa; jiddubita li dan jikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni, iżda 
għall-kuntrarju jibża’ li dan jista’ jwassal għal regoli aktar ikkumplikati b’ħafna 
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eżenzjonijiet li jkun diffiċili jiġu amministrati fil-prattika; 

It-tielet kompitu: simplifikazzjoni tar-regoli u possibilità ta’ proċeduri aktar flessibbli

13. Jenfasizza li d-Direttivi huma dettaljati wisq u qed isiru dejjem iżjed tekniċi u kumplessi, 
fl-istess ħin ir-riskju legali ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ dawn ir-regoli żdied 
konsiderevolment kemm għall-awtoritajiet kontraenti u kemm għall-fornituri; jinnota li l-
biża’ mill-isfida jwassal għal approċċ fejn wieħed joqgħod lura milli jieħu riskji, liema 
approċċ joħnoq l-innovazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli, u ħafna drabi jwassal biex 
jingħażel il-prezz l-aktar baxx minflok l-aħjar valur; 

14. Iħeġġeġ regoli ċari u sempliċi bi tnaqqis fil-livell ta’ dettall u serħan akbar fuq il-prinċipji 
ġenerali ta’ trasparenza, trattament ugwali u nondiskriminazzjoni;

15. Jappella biex jiġu permessi l-proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ avviż 
bħala proċedura standard; huwa tal-fehma li għandhom jiġu introdotti salvagwardji 
ulterjuri mill-abbuż fil-forma ta’ rekwiżiti ta’ dokumentazzjoni bil-miktub; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tinkludi dispożizzjonijiet aktar flessibbli għal ftehimiet qafas fid-
direttivi; 

16. Itenni l-insistenza tiegħu fuq l-ammissjoni sistematika ta’ offerti alternattivi (jew varjanti), 
billi dawn huma kruċjali biex jippromwovu u jxerrdu soluzzjonijiet innovattivi; jenfasizza 
li l-ispeċifikazzjonijiet li jirreferu għar-rekwiżiti ta’ prestazzjoni u funzjonali u l-
ammissjoni espliċita ta’ varjanti jagħtu lill-offerenti l-opportunità li jipproponu 
soluzzjonijiet innovattivi;

17. Jiddispjaċih li l-offerenti għandhom biss opportunità limitata li jirrimedjaw għall-
ommissjonijiet fl-offerti tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex tesplora 
liema ommissjonijiet jistgħu jiġu rettifikati mill-offerenti u x’aġġustamenti addizzjonali 
huma permessi u jesploraw kif jistgħu jiġu garantiti t-trasparenza u t-trattament ugwali;

18. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-awtoritajiet kontraenti għandu jkollhom il-possibilità li 
jibbenefikaw mill-esperjenza preċedenti ma’ offerent fuq il-bażi ta’ rapport uffiċjali ta’ 
evalwazzjoni; jirrakkomanda li għandu jiġi stabbilit limitu ta’ żmien għall-esklużjonijiet, 
li għandu jiżgura t-trasparenza u l-oġġettività;

19. Jikkritika n-nuqqas tal-Ktiba Ħadra li ssemmi n-nuqqasijiet, in-nuqqas ta’ kompetenzi u 
ta’ għarfien dwar l-akkwist; jenfasizza l-importanza li tiġi promossa l-professjonalità 
kemm min-naħa tal-awtoritajiet kontraenti u kemm min-naħa tal-operaturi tas-suq; 
jirrakkomanda li jiġi stabbilit netwerk ta’ ċentri ta’ eċċellenza fi ħdan l-oqfsa nazzjonali 
eżistenti;

Ir-raba’ kompitu: titjib tal-aċċess għall-SMEs

20. Jenfasizza li aċċess immedjat għall-akkwist pubbliku għall-SMEs huwa kruċjali għall-
ħarsien tal-impjiegi u l-iżvilupp sostenibbli; jenfasizza li s-simplifikazzjoni tal-proċeduri 
tiffaċilita l-aċċess tal-SMEs u tippermettilhom jipparteċipaw fuq livell iktar ugwali u ġust;

21. Jitlob lill-Kummissjoni biex iżżid l-għarfien dwar l-importanza tal-qsim tal-kuntratti 
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f’lottijiet, u biex tikkunsidra l-implimentazzjoni tal-prinċipju “applika jew spjega”, li 
skontu għandhom jiġu osservati r-regoli dwar kwistjonijiet bħalma hija d-diviżjoni 
f’lottijiet, jew inkella għandha tingħata spjegazzjoni għan-nuqqas ta’ konformità;

22. Jipproponi li jiġu permessi l-awtodikjarazzjonijiet meta dan ikun fattibbli, u li d-
dokumenti oriġinali jintalbu biss lill-kandidati fil-lista mqassra jew lill-offerent rebbieħ 
biss; jitlob lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-għażla ta’ “passaport tal-akkwist” , 
preferibilment fil-forma ta’ sistema standardizzata ta’ reġistrazzjoni elettronika fil-livell 
nazzjonali, peress li passaport ta’ dan it-tip jagħti prova li operatur ikollu d-
dikjarazzjonijiet u d-dokumentazzjoni mitluba; jemmen li dan jiffranka ammont 
konsiderevoli ta’ ħin u spejjeż; 

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-liġi Ewropea dwar l-akkwist pubbliku din is-sena qed tiċċelebra anniversarju: erbgħin sena 
ilu, fis-26.7.1971 daħlet fis-seħħ għall-ewwel darba d-Direttiva 71/305/KEE. Dan l-
avveniment rarament jissemma - anki fil-Green Paper “Dwar il-modernizzazzjoni tal-politika 
Ewropea fil-qasam tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi”, ir-referenza għal din id-Direttiva ssir 
darba biss. Għalhekk dan l-40 anniversarju joffri l-opportunità li għal darba jsiru evalwazzjoni 
u analiżi biex isir magħruf x’inhuma s-suċċessi u l-fallimenti tal-politika tal-UE dwar l-
akkwist pubbliku.

Fost is-suċċessi: il-liġi Ewropea dwar l-akkwist pubbliku kkontribwixxiet b’mod sinifikanti 
biex il-proċedura tal-għoti ssir iktar trasparenti u biex jiġu miġġielda l-korruzzjoni u n-
nepotiżmu, tat spinta lill-professjonalizzazzjoni tal-awtorità pubblika li tagħti l-kuntratti, u 
kkontribwixxiet ukoll biex il-prezzijiet jaqgħu - madankollu dan diġà jikkostitwixxi żvantaġġ 
fih innifsu - ħafna studji u opinjonijiet jiżvelaw li prezzijiet baxxi wasslu għad-detriment tal-
kwalità u l-innovazzjoni, u wkoll li s-sostenibilità tal-prodotti u servizzi, jiġifieri l-ispiża taċ-
ċiklu tal-ħajja totali tagħhom, ma tantx ittieħdet inkonsiderazzjoni.

Min-naħa l-oħra, spejjeż oħrajn żdiedu - l-enfasi parzjali/żbilanċjata (one-sided) dwar 
kwistjonijiet legali żiedet l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet, u għalhekk wieħed ikollu jħallas prezz 
għoli għall-konsulenzi esterni. U t-tendenza li karigi pubbliċi, minħabba l-inċertezza legali, 
jiġu sottoposti għal proċeduri burokratiċi tissaħħaħ involontarjament, bir-riżultat li r-riskji jiġu 
evitati u f’każ ta’ dubju l-kuntratt jingħata għall-irħas prodott/servizz, minflok għall-aktar 
prodott innovattiv jew, b’mod iktar ġenerali, l-aħjar. Dan l-iżvilupp huwa partikolarment 
problematiku fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika u ta’ skarsezza ta’ fondi pubbliċi.

Huwa għalhekk li għandu jintlaqa’ bi pjaċir il-fatt li l-Kummissjoni tixtieq tissimplifika u 
tagħmel iktar flessibbli l-liġi Ewropea dwar l-akkwist permezz ta’ reviżjoni. Madankollu, il-
Green Paper imsemmija hawn fuq tiżvela kontradizzjonijiet. Minn naħa, l-ambitu u d-dettall 
tal-114-il mistoqsija jagħtu l-impressjoni li wieħed jixtieq jidħol f’mikroregolament dwar l-
għoti tal-kuntratti pubbliċi, min-naħa l-oħra wħud mill-mistoqsijiet u s-suġġerimenti mressqa 
huma kontradittorji, pereżempju, kwoti jew miri mandatorji għall-akkwist ta’ kuntratti, l-għan 
iddikjarat għas-simplifikazzjoni u l-ħolqien ta’ aktar ċertezza legali jipprekludi dan u 
jikkontribwixxi għal tmexxija burokratika u aktar ġuridifikazzjoni fis-sens negattiv.

Ir-rapporteur hija tal-opinjoni li reviżjoni tad-Direttivi dwar l-akkwist għandha tassumi li l-liġi 
Ewropea dwar l-akkwist saret prattika standard fl-Ewropa: fil-bidu kien hemm il-ħtieġa ta’ 
proċeduri strettament formalizzati biex tiġi ġġenerata professjonalità fil-prattiki tal-akkwist u 
biex l-applikanti għall-offerti jidraw il-prinċipji li jirrigwardaw it-trasparenza, in-
nondiskriminazzjoni u l-kompetizzjoni - din saret prattika standard. Issa dan kollu jiddependi 
fuq is-simplifikazzjoni tal-liġi dwar l-akkwist u li wieħed jirrikorri għall-bażi fundamentali 
tagħha, jiġifieri l-garanzija ta’ trasparenza, nondiskriminazzjoni u s-salvagwardja tal-
kompetizzjoni.

Ċarezza legali u ċertezza legali
Naturalment, din ir-reviżjoni għandha ssir b’kawtela, prattiki tajbin m’għandhomx jiġu 
kkontestati - dawn il-prattiki jinkludu, pereżempju, id-diviżjoni f’żewġ Direttivi u s-
suddiviżjoni tas-servizzi ta’ prestazzjoni, xogħlijiet kuntrattwali u servizzi oħrajn, iżda wkoll 
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is-suddiviżjoni ta’ servizzi tat-tip A u B. Ir-regoli speċjali għas-servizzi tat-tip B huma bbażati 
fuq il-karattru lokali predominanti ta’ dawn is-servizzi. Madankollu, hemm xi ambigwitajiet 
fir-rigward ta’ ċerti servizzi finanzjarji; anki l-għoti tas-servizzi ta’ emerġenza għandu jkun 
definit b’mod aktar ċar.

Hemm bosta inċertezzi legali, li fil-passat ħafna drabi wasslu għal proċeduri ta’ lment jew 
proċeduri tal-qorti. L-akkwist pubbliku huwa kkaratterizzat minn livell għoli ta’ “kunflitt” u r-
reviżjoni għandha tikkontribwixxi wkoll biex tkisser din il-“kultura ta’ kunflitt” u biex ikun 
hemm iktar ċertezza legali; b’hekk biss jista’ l-potenzjal tal-akkwist pubbliku għall-iżvilupp 
innovattiv u sostenibbli tal-ekonomija, li fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika u dejn pubbliku 
għoli huwa ta’ importanza kbira, jintuża aħjar u b’mod iktar faċli.

Għalhekk, fl-ambitu tad-Direttivi, għandu jiġi ċċarat li dan kollu jirrigwarda l-kontroll tal-
akkwist pubbliku, liema kontroll skont l-iktar sentenzi riċenti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
għandu jipprovdi lill-prokuraturi pubbliċi b’benefiċċju ekonomiku dirett; għandu jiġi ċċarat 
ukoll li s-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi, skont id-definizzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, 
ma jaqgħux taħt il-liġi tal-akkwist pubbliku u li l-konċessjonijiet tas-servizzi ma jaqgħux fil-
qasam tad-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku.
F’każ li l-Kummissjoni tipproponi regola separata għall-konċessjonijiet tas-servizzi, skont l-
iktar sentenzi riċenti tal-QEĠ, din għandha tillimita ruħha għall-iktar affarijiet essenzjali, il-
qasam ta’ applikazzjoni għall-koerenza mad-Direttiva dwar is-Servizzi għandu jiġi definit u l-
mod li bih tiġi trattata fil-Parlament għandu jitwettaq fl-istess żmien tar-reviżjoni tad-Direttivi 
tal-akkwist, biex tiġi evitata iktar frammentazzjoni legali u biex tiġi żgurata l-koerenza. F’dan 
il-qasam, għandha tiġi ċċarata wkoll iċ-ċertezza legali essenzjali għas-sħubijiet pubbliċi-
privati.

Innovazzjoni u akkwisti sostenibbli
Ir-Rapporteur tilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi tal-Kummissjoni tal-UE biex l-akkwist pubbliku 
jingħata pożizzjoni aħjar fil-livelli tas-servizz tal-għanijiet ġenerali tas-soċjetà, iżda tinnota li 
l-akbar ostaklu jinsab fid-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku stess. Sakemm il-kriterju tal-irħas 
offerta fid-Direttivi jkollu l-istess valur tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża, ftit li 
xejn se jsir kambjament f’dan il-qasam minħabba l-problemi ekonomiċi kbar ta’ xi xerrejja 
pubbliċi. Hawnhekk il-bidla tkun tista’ sseħħ biss, jekk isir obbligatorju l-fatt li tittieħed l-
iktar offerta ekonomikament vantaġġuża (pereżempju skont il-prinċipju “apply or explain” 
(applika jew spjega), u jekk il-kriterji għall-evalwazzjoni ta’ din l-offerta jkunu definiti b’mod 
iktar ċar.

Għalhekk, l-akkwist għandu jsir skont il-kriterju tal-iktar offerta ekonomikament vantaġġuża, 
li tinvolvi l-ispejjeż totali taċ-ċiklu tal-ħajja tas-servizzi ta’ prestazzjoni, xogħlijiet 
kuntrattwali u servizzi oħrajn, biex b’hekk il-Kummissjoni tkun imħeġġa tiżviluppa 
metodoloġija li tistabbilixxi l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja, li s’issa jirrigwardaw b’mod 
żbilanċjat (one-sided) l-effiċjenza tal-enerġija orjentata lejn metodoloġija, u li tinkludi l-
kwistjonijiet kollha relatati mas-sostenibilità.

Hija meħtieġa wkoll kjarifika biex jiġu stabbiliti l-kriterji ta’ produzzjoni sostenibbli u 
etikament responsabbli fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, m’hemm l-ebda raġuni legali biex dan 
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jiġi pprojbit, għall-kuntrarju, is-sentenza tal-QEĠ dwar il-kawża Wienstrom1 għamlitha ċara li 
permezz tal-akkwist sostenibbli, il-proċess ta’ produzzjoni se jikseb rwol kruċjali.

Ir-reviżjoni għandha wkoll tikkjarifika l-kwistjonijiet, li bihom jista’ jkun hemm 
interpretazzjoni żbilanċjata tal-liġi tal-akkwist pubbliku li tmur kemm kontra l-għanijiet 
ġenerali tas-soċjetà kif ukoll kontra t-Trattati Ewropej u l-Istrateġija UE 2020. Pereżempju, 
ser teżamina sa liema punt korp kontraenti pubbliku (e.ż. sptarijiet) ikollu aċċess għall-
akkwist ta’ prodotti alimentari reġjonali, biex tiġi evitata ħsara ambjentali bla bżonn.

Is-simplifikazzjoni u l-flessibilità
Simplifikazzjoni tar-regoli Ewropej tal-akkwist u aċċess aħjar għall-istrumenti flessibbli se 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta’ akkwist sostenibbli u innovattiv. Ir-rapporteur 
tipproponi diversi possibilitajiet bħal pereżempju l-osservazzjoni sistematika tas-suq, użu 
aħjar tal-proċedura negozjata b’pubblikazzjoni minn qabel u miżuri oħra ta’ akkumpanjament 
biex tiżdied it-trasparenza jew l-approvazzjoni ġenerali tas-servizzi anċillari, 
b’kunsiderazzjoni speċjali ta’ offerti mill-perspettiva ta’ żvilupp sostenibbli. Biex jinkisbu 
riżultati li jkunu ambjentalment orjentati u innovattivi, il-possibilità ta’ referenza għall-
ħtiġijiet ta’ prestazzjoni u funzjonali hija aħjar mill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati. Barra 
minn hekk, l-aġġustament jew il-korrezzjoni ta’ żbalji fl-offerta għandhom isiru iktar faċli -
naturalment b’garanziji adegwati ta’ sigurtà, biex jiġu żgurati l-livell ta’ trasparenza u l-
kontroll tal-proċess.

Barra minn hekk, bħala parti mir-reviżjoni għandha ssir diskussjoni dwar l-aġġustament tal-
valuri ta’ limitu, li fiha għandhom jiġu ssuġġeriti ħafna opinjonijiet, madankollu din il-
kwistjoni qiegħda tiġi diskussa b’mod kontroversjali ħafna u ċertament jagħmel sens li tiġi 
organizzata seduta ta’ smigħ addizzjonali.

Ir-rapporteur tinnota wkoll li l-lat legali tal-proċess tal-akkwist pubbliku m’għandux jingħata 
valur ogħla milli ħaqqu, il-Kummissjoni għandha tappoġġja iktar il-lat prattiku, pereżempju l-
organizzazzjoni tal-iskambji ta’ esperjenza jew l-iżvilupp ta’ prinċipji u metodoloġiji tajbin, u 
l-appoġġ għall-programmi ta’ taħriġ fl-Istati Membri. Dan it-taħriġ m’għandux japplika biss 
għax-xerrejja lokali iżda għandu jinkludi wkoll lil dawk li jfasslu l-politika u atturi oħrajn, 
b’mod partikolari organizzazzjonijiet mhux governattivi li jipprovdu servizzi soċjali.
Hawnhekk nistgħu napprofittaw mill-esperjenza Franċiża, peress li dan il-mudell attwalment 
qed jiġi ttestjat fi Franza.

L-aċċess ta’ impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs)
Fir-rapport tagħha tas-sena li għaddiet “Dwar żviluppi ġodda fl-akkwisti pubbliċi”, ir-
Rapporteur għamlet referenza għat-tifsira ta’ dawn il-mistoqsijiet u rrakkomandat diversi 
strumenti għal aċċess aħjar għall-SMEs. L-aċċess tal-SMEs għall-akkwist pubbliku jiltaqa’ 
ma’ diversi ostakoli, inkluża l-implimentazzjoni tal-“Att dwar in-Negozji ż-Żgħar” li għadha 
xi ħaġa mixtieqa f’ħafna Stati Membri.

                                               
1 QEĠ, Kawża C-448/01, EVN AG u Wienstrom GmbH kontra r-Repubblika tal-Awstrija, l-4 ta’ Diċembru 
2003, Rapporti tal-Qorti Ewropea (2003) I-14527.



PR\872118MT.doc 11/11 PE467.024v03-00

MT

Ir-rapporteur għalhekk tipproponi miżuri biex l-ewwel jitnaqqsu l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet 
għall-SMEs bħal pereżempju l-prinċipju “only-once” (darba biss), li skontu huwa biss l-
offerent li jikseb il-kuntratt fl-aħħar tal-proċess tal-akkwist li għandu jissottometti d-
dokumenti oriġinali, jew l-iżvilupp ta’ proċess standard tal-għoti tal-kuntratti, fil-forma ta’ 
reġistru elettroniku, li fih jiġu ssejvjati ċ-ċertifikati korrispondenti - sistemi bħal dawn diġà 
jeżistu f’xi Stati Membri.
Min-naħa l-oħra, għandha tiġi appoġġjata u promossa iktar is-suddiviżjoni f’lottijiet;
hawnhekk jista’ jibda japplika l-proċess “apply or explain” (applika jew spjega), u għandha 
tiġi pprovduta iktar trasparenza.
Aktar miżuri biex jissaħħu l-SMEs qed jiffokaw fuq l-offerti li huma ekonomikament 
vantaġġużi, ir-reġistrazzjoni mtejba tal-offerti sekondarji, l-użu msaħħaħ ta’ proċeduri 
nnegozjati, u b’mod aktar ġenerali, is-simplifikazzjoni u l-flessibilità tar-regoli tal-akkwist.

L-Akkwist-e
Sfortunatament, il-pjan ta’ azzjoni għall-iżvilupp mifrux mal-Ewropa kollha tal-akkwist 
elettroniku ma laħaqx il-mira tiegħu għall-2010 għall-għoti tal-kuntratti bi proċeduri 
elettroniċi. Il-valuri medji baxxi, madwar 5%. Ftit pajjiżi biss, bħall-Portugall, kisbu suċċess 
f’dan ir-rigward. Għalhekk, ir-rapporteur tilqa’ l-Green Paper dwar l-akkwist-e u tistieden lill-
Kummissjoni Ewropea biex, f’dan il-qasam, tieħu f’idejha responsabilità politika aktar 
b’saħħitha u biex tinkludi fir-reviżjoni tad-Direttivi dwar l-akkwist l-arranġamenti meħtieġa 
sabiex tippromwovi x-xiri b’mezzi elettroniċi.


