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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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. Jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tressaq inizjattiva leġiżlattiva globali dwar l-
akkwist pubbliku li twassal għal aktar flessibilità, trasparenza u ċertezza fis-settur u 
għaldaqstant ikunu evitati riformi frekwenti fil-futur, ċirkostanza li tirrappreżenta r-raġuni 
prinċipali għal spejjeż għolja u piżijiet amministrattivi għall-parteċipanti, li jirrestrinġu 
b’mod sinifikanti u sproporzjonat l-aċċess għall-SMEs f’dak li għandu x’jaqsam mal-
akkwist pubbliku;

2. Jemmen li l-akkwist pubbliku jista’ jintuża bħala stimolu tal-innovazzjoni u l-effiċjenza 
tal-enerġija, jappoġġa l-miżuri adottati sabiex ikun żgurat li dawn l-oqsma jitqiesu mill-
awtoritajiet pubbliċi fil-kriterji tagħhom ta' għoti ta’ kuntratti, u jenfasizza l-importanza 
tad-djalogu u l-fehim reċiproku bejn is-setturi pubbliċi u tar-Riċerka u l-Iżvilupp;

3. Jinnota li l-introduzzjoni ta’ rekwiżiti mandatorji għall-innovazzjoni jew 
speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati wisq rigward ir-rendiment tal-enerġija tas-suġġett ta’ 
kuntratt pubbliku tissugra li tnaqqas il-kompetizzjoni u l-għażliet tal-awtoritajiet 
kontraenti;

4. Jirrikonoxxi li l-ispejjeż inizjali tal-prodotti jew servizzi effiċjenti fuq livell enerġetiku 
jistgħu jidħlu f’kunflitt mar-regoli tal-akkwist pubbliku li jikkonċernaw l-użu tal-kriterju 
tal-“prezz l-aktar baxx” fl-għoti tal-kuntratti, iżda iqis li regoli simplifikati jistgħu jiġu 
introdotti biex jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti li jkejlu l-ispejjeż fir-rigward tal-
potenzjal ta’ ffrankar tal-enerġija ta’ prodott jew servizz partikolari;

5. Jilqa’ l-inizjattiva meħuda minn xi Stati Membri li jadottaw il-mudell tal-Istati Uniti 
Riċerka għall-Innovazzjoni tan-Negozji ż-Żgħar (SBIR) għall-kuntest tal-UE billi 
jappoġġaw l-innovazzjoni permezz tal-akkwist prekummerċjali fejn il-kuntratti huma 
offruti għall-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet għal problemi speċfiċi identifikati mis-servizzi 
pubbliċi;

6. Jemmen li leġiżlazzjoni futura tal-UE dwar l-akkwist pubbliku għandha ssaħħaħ 
dispożizzjonijiet eżistenti li jeħtieġu li kriterji tal-effiċjenza enerġetika jkunu applikati 
meta jkun deċiż l-għoti ta' kuntratt pubbliku mingħajr ma jkunu mfixkla r-regoli tal-
kompetizzjoni ħielsa; approċċ bħal dan jista’ jistimola l-innovazzjoni u d-diversifikazzjoni 
tal-offerta fis-suq; jenfasizza li l-użu tal-politika tal-akkwist pubbliku biex tappoġġa 
politiki ewlenin oħra tal-UE bħat-tibdil fil-klima, l-effiċjenza enerġetika jew l-
innovazzjoni għandu jkun preċedut minn valutazzjoni tal-impatt xierqa biex tkun evitata 
regolamentazzjoni eċċessiva tas-settur.


