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Emenda1
Heide Rühle, Sabine Verheyen u Peter Simon

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrimarka li għalkemm l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali huma fost l-akbar xerrejja 
fl-Ewropa u għaldaqstant għandhom rwol 
essenzjali fl-implimentazzjoni tar-regoli 
tal-akkwisti, hemm nuqqas ġenerali ta' 
għarfien legali espert, taħriġ xieraq u linji 
gwida dwar l-akkwisti fl-awtoritajiet 
subnazzjonali;  

1. Jirrimarka li għalkemm l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali huma fost l-akbar xerrejja 
fl-Ewropa u għaldaqstant għandhom rwol 
essenzjali fl-implimentazzjoni tar-regoli, il-
kumplessità tar-regoli dwar il-liġi tal-
kompetizzjoni u l-liġi tal-akkwisti pubbliċi 
tfisser li spiss hemm nuqqas ta’ għarfien 
espert fil-qafas legali u fl-
implimentazzjoni tiegħu, taħriġ xieraq u 
linji gwida dwar l-akkwisti fl-awtoritajiet 
subnazzjonali; 

Or. de

Emenda 2
Tamás Deutsch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrimarka li għalkemm l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali huma fost l-akbar xerrejja 
fl-Ewropa u għaldaqstant għandhom rwol 
essenzjali fl-implimentazzjoni tar-regoli 
tal-akkwisti, hemm nuqqas ġenerali ta' 
għarfien legali espert, taħriġ xieraq u linji 
gwida dwar l-akkwisti fl-awtoritajiet 
subnazzjonali; jistieden lill-Istati Membri 
biex jistabbilixxu korsijiet ta' taħriġ dwar 
ir-regoli tal-akkwisti pubbliċi (inklużi 
aspetti speċifiċi, bħall-kriterji soċjali, 
ambjentali, tad-diversità u tal-ugwaljanza) 
u biex iħeġġu l-użu tal-ICTs biex jittejjeb 

1. Jirrimarka li għalkemm l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali huma fost l-akbar xerrejja 
fl-Ewropa u għaldaqstant għandhom rwol 
essenzjali fl-implimentazzjoni tar-regoli 
tal-akkwisti, hemm nuqqas ġenerali ta' 
għarfien legali espert, taħriġ xieraq u linji 
gwida dwar l-akkwisti fl-awtoritajiet 
subnazzjonali; jistieden lill-Istati Membri 
biex jistabbilixxu korsijiet ta' taħriġ dwar 
ir-regoli tal-akkwisti pubbliċi (inklużi 
aspetti speċifiċi, bħall-kriterji soċjali, 
ambjentali, tad-diversità u tal-ugwaljanza) 
u biex iħeġġu l-użu tal-ICTs biex jittejjeb 
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il-fehim ta' dawk ir-regoli u l-kapaċitajiet 
amministrattivi tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali;

il-fehim ta' dawk ir-regoli u l-kapaċitajiet 
amministrattivi tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; f'dan il-kuntest, iqajjem il-
possibilità ta' ħolqien ta' gruppi ta’ 
akkwisti pubbliċi fil-livell reġjonali 
bbażati fuq il-kooperazzjoni tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, li jtejbu 
b’mod sinifikattiv l-effiċjenza u l-effikaċja 
tal-akkwisti pubbliċi permezz ta’ kuntatti 
u skambji reċiproċi ta’ esperjenza u 
informazzjoni;

Or. hu

Emenda 3
Tamás Deutsch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrimarka li għalkemm l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali huma fost l-akbar xerrejja 
fl-Ewropa u għaldaqstant għandhom rwol 
essenzjali fl-implimentazzjoni tar-regoli 
tal-akkwisti, hemm nuqqas ġenerali ta' 
għarfien legali espert, taħriġ xieraq u linji 
gwida dwar l-akkwisti fl-awtoritajiet 
subnazzjonali; jistieden lill-Istati Membri 
biex jistabbilixxu korsijiet ta' taħriġ dwar 
ir-regoli tal-akkwisti pubbliċi (inklużi 
aspetti speċifiċi, bħall-kriterji soċjali, 
ambjentali, tad-diversità u tal-ugwaljanza) 
u biex iħeġġu l-użu tal-ICTs biex jittejjeb 
il-fehim ta' dawk ir-regoli u l-kapaċitajiet 
amministrattivi tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali;

1. Jirrimarka li għalkemm l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali huma fost l-akbar xerrejja 
fl-Ewropa u għaldaqstant għandhom rwol 
essenzjali fl-implimentazzjoni tar-regoli 
tal-akkwisti, hemm nuqqas ġenerali ta' 
għarfien legali espert, taħriġ xieraq u linji 
gwida dwar l-akkwisti fl-awtoritajiet 
subnazzjonali; jistieden lill-Istati Membri 
biex jistabbilixxu korsijiet ta' taħriġ dwar 
ir-regoli tal-akkwisti pubbliċi (inklużi 
aspetti speċifiċi, bħall-kriterji soċjali, 
ambjentali, tad-diversità u tal-ugwaljanza) 
u biex iħeġġu l-użu tal-ICTs biex jittejjeb 
il-fehim ta' dawk ir-regoli u l-kapaċitajiet 
amministrattivi tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; barra minn hekk, ifakkar li 
għandhom jitkomplew l-isforzi għall-kxif 
u t-tnaqqis tal-korruzjoni fil-livell ta’ 
awtorità reġjonali u lokali bl-
introduzzjoni ta’ taħriġ, l-għoti ta' 
informazzjoni u r-riklamar;

Or. hu
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Emenda 4
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-Qorti tal-Awdituri indikat
fir-Rapport Annwali tagħha għas-sena 
finanzjarja 2008 li n-nuqqas ta' konformità 
mar-regoli tal-akkwist tal-UE huwa wieħed 
miż-żewġ raġunijiet l-aktar komuni 
għalfejn ikun miċħud il-finanzjament tal-
UE mill-Fondi Strutturali; jenfasizza, f'dan 
il-kuntest, li l-irregolaritajiet ta' spiss huma 
kkawżati minn traspożizzjoni mhux 
korretta u mir-regoli aktar stretti applikati 
mill-Istati Membri; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jirrevedu, f'koperazzjoni mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, id-diversi settijiet ta' 
regoli applikabbli għall-akkwisti pubbliċi 
għad-diversi azzjonijiet u programmi 
implimentati fil-qafas tal-Fondi
Strutturali biex dawk ir-regoli jiġu 
unifikati u biex il-qafas legali għall-
akkwisti pubbliċi kollu kemm hu jiġi 
ssimplifikat, bil-ħsieb li jitnaqqas ir-riskju 
ta' żbalji u tiżdied l-effiċjenza fl-użu tal-
Fondi Strutturali;

2. Jenfasizza li l-Qorti tal-Awdituri tagħti 
indikazzjoni regolari fir-rapporti annwali 
tagħha tal-implimentazzjoni tal-Baġit tal-
UE kif ukoll fl-aħħar Rapport Annwali 
għas-sena finanzjarja 2008 li n-nuqqas ta’ 
konformità mar-regoli tal-akkwist tal-UE 
huwa wieħed miż-żewġ raġunijiet l-aktar 
komuni ta’ żbalji u irregolaritajiet fl-
implimentazzjoni tal-proġetti Ewropej 
kofinanzjati mill-Fondi Strutturali u l-
Fond Soċjali; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li 
l-irregolaritajiet ta' spiss huma kkawżati 
minn traspożizzjoni mhux korretta ta’ 
regoli tal-UE u ta’ differenzi fir-regoli
applikati mill-Istati Membri; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jirrevedu, f'koperazzjoni mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, id-diversi settijiet ta' 
regoli applikabbli għall-akkwisti pubbliċi 
għad-diversi azzjonijiet u programmi 
implimentati fil-qafas tal-Fondi Strutturali 
biex dawk ir-regoli jiġu unifikati u biex il-
qafas legali għall-akkwisti pubbliċi kollu 
kemm hu jiġi ssimplifikat, b’mod 
partikolari bil-ħsieb li jitnaqqas ir-riskju ta' 
żbalji u tiżdied l-effiċjenza fl-użu tal-Fondi 
Strutturali;

Or. pl

Emenda 5
Tamás Deutsch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-Qorti tal-Awdituri indikat 
fir-Rapport Annwali tagħha għas-sena 
finanzjarja 2008 li n-nuqqas ta' konformità 
mar-regoli tal-akkwist tal-UE huwa wieħed 
miż-żewġ raġunijiet l-aktar komuni 
għalfejn ikun miċħud il-finanzjament tal-
UE mill-Fondi Strutturali; jenfasizza, f'dan 
il-kuntest, li l-irregolaritajiet ta' spiss huma 
kkawżati minn traspożizzjoni mhux 
korretta u mir-regoli aktar stretti applikati 
mill-Istati Membri; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jirrevedu, f'koperazzjoni mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, id-diversi settijiet ta' 
regoli applikabbli għall-akkwisti pubbliċi 
għad-diversi azzjonijiet u programmi 
implimentati fil-qafas tal-Fondi Strutturali 
biex dawk ir-regoli jiġu unifikati u biex il-
qafas legali għall-akkwisti pubbliċi kollu 
kemm hu jiġi ssimplifikat, bil-ħsieb li 
jitnaqqas ir-riskju ta' żbalji u tiżdied l-
effiċjenza fl-użu tal-Fondi Strutturali;

2. Jenfasizza li l-Qorti tal-Awdituri indikat 
fir-Rapport Annwali tagħha għas-sena 
finanzjarja 2008 li n-nuqqas ta' konformità 
mar-regoli tal-akkwist tal-UE huwa wieħed 
miż-żewġ raġunijiet l-aktar komuni 
għalfejn ikun miċħud il-finanzjament tal-
UE mill-Fondi Strutturali; jenfasizza, f'dan 
il-kuntest, li l-irregolaritajiet ta' spiss huma 
kkawżati minn traspożizzjoni mhux 
korretta u mir-regoli aktar stretti applikati 
mill-Istati Membri; f’dan ir-rigward 
jirrakomanda wkoll li tul in-negozjati 
għat-tkabbir tal-UE, il-pajjiżi kandidati 
għandhom jiżguraw il-kompatibilità tal-
liġijiet tagħhom dwar l-akkwist pubbliku 
mal-leġislazzjoni tal-UE; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jirrevedu, f'koperazzjoni mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, id-diversi settijiet ta' 
regoli applikabbli għall-akkwisti pubbliċi 
għad-diversi azzjonijiet u programmi 
implimentati fil-qafas tal-Fondi Strutturali 
biex dawk ir-regoli jiġu unifikati u biex il-
qafas legali għall-akkwisti pubbliċi kollu 
kemm hu jiġi ssimplifikat, bil-ħsieb li 
jitnaqqas ir-riskju ta' żbalji u tiżdied l-
effiċjenza fl-użu tal-Fondi Strutturali;

Or. hu

Emenda 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen u Peter Simon

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li mhumiex biss l-ispejjeż u l-
kumplessità li jistgħu jkunu projbittivi, 
iżda wkoll iż-żmien meħtieġ biex jitlesta l-
proċess tal-akkwisti pubbliċi, mhux l-inqas 
peress li l-proċeduri ta' appell, li jieħdu 
ħafna żmien, isibu xkiel minn diversi 

3. Iqis li mhumiex biss l-ispejjeż u l-
kumplessità li jistgħu jkunu projbittivi, 
iżda wkoll iż-żmien meħtieġ biex jitlesta l-
proċess tal-akkwisti pubbliċi, u t-theddida 
ta’ azzjoni legali fis-sura ta’ proċeduri ta' 
appell, li jieħdu ħafna żmien, u li spiss 
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bnadi, u għalhekk jilqa' b'sodisfazzjon il-
fatt li l-pjan ta' rkupru jippermetti l-
applikazzjoni ta' verżjonijiet aċċellerati tal-
proċeduri mfissra fid-direttivi tal-akkwisti 
pubbliċi għal proġetti pubbliċi kbar b'mod 
speċifiku fl-2009 u l-2010; jistieden lill-
Istati Membri biex jappoġġjaw u jgħinu 
lill-awtoritajiet lokali biex jużaw dawn il-
proċeduri ġodda, b'konformità, f'kull każ, 
mar-regoli u r-regolamenti standard tal-
akkwisti pubbliċi;

isibu xkiel minn diversi bnadi, u għalhekk 
jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-pjan ta' 
rkupru jippermetti l-applikazzjoni ta' 
verżjonijiet aċċellerati tal-proċeduri 
mfissra fid-direttivi tal-akkwisti pubbliċi 
għal proġetti pubbliċi kbar b'mod speċifiku 
fl-2009 u l-2010; jistieden lill-Istati 
Membri biex jużaw il-proċedura u jgħinu 
lill-awtoritajiet lokali biex jużaw dawn il-
proċeduri, b'konformità, f'kull każ, mar-
regoli u r-regolamenti standard tal-akkwisti 
pubbliċi;

Or. en

Emenda 7
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li mhumiex biss l-ispejjeż u l-
kumplessità li jistgħu jkunu projbittivi, 
iżda wkoll iż-żmien meħtieġ biex jitlesta l-
proċess tal-akkwisti pubbliċi, mhux l-inqas 
peress li l-proċeduri ta' appell, li jieħdu 
ħafna żmien, isibu xkiel minn diversi 
bnadi, u għalhekk jilqa' b'sodisfazzjon il-
fatt li l-pjan ta' rkupru jippermetti l-
applikazzjoni ta' verżjonijiet aċċellerati tal-
proċeduri mfissra fid-direttivi tal-akkwisti 
pubbliċi għal proġetti pubbliċi kbar b'mod 
speċifiku fl-2009 u l-2010; jistieden lill-
Istati Membri biex jappoġġjaw u jgħinu 
lill-awtoritajiet lokali biex jużaw dawn il-
proċeduri ġodda, b'konformità, f'kull każ, 
mar-regoli u r-regolamenti standard tal-
akkwisti pubbliċi;

3. Iqis li mhumiex biss l-ispejjeż u l-
kumplessità li jistgħu jkunu projbittivi, 
iżda wkoll iż-żmien meħtieġ biex jitlesta l-
proċess tal-akkwisti pubbliċi, b’mod 
partikolari l-proċeduri ta' appell, li jieħdu 
ħafna żmien, u għalhekk jilqa' 
b'sodisfazzjon il-fatt li l-pjan ta' rkupru 
jippermetti l-applikazzjoni ta' verżjonijiet 
aċċellerati tal-proċeduri mfissra fid-
direttivi tal-akkwisti pubbliċi għal proġetti 
pubbliċi kbar b'mod speċifiku fl-2009 u l-
2010; jistieden lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw u jgħinu lill-awtoritajiet lokali 
biex jużaw dawn il-proċeduri ġodda, 
b'konformità, f'kull każ, mar-regoli u r-
regolamenti standard tal-akkwisti pubbliċi;

Or. pl
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Emenda 8
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li mhumiex biss l-ispejjeż u l-
kumplessità li jistgħu jkunu projbittivi, 
iżda wkoll iż-żmien meħtieġ biex jitlesta l-
proċess tal-akkwisti pubbliċi, mhux l-inqas 
peress li l-proċeduri ta' appell, li jieħdu 
ħafna żmien, isibu xkiel minn diversi 
bnadi, u għalhekk jilqa' b'sodisfazzjon il-
fatt li l-pjan ta' rkupru jippermetti l-
applikazzjoni ta' verżjonijiet aċċellerati tal-
proċeduri mfissra fid-direttivi tal-akkwisti 
pubbliċi għal proġetti pubbliċi kbar b'mod 
speċifiku fl-2009 u l-2010; jistieden lill-
Istati Membri biex jappoġġjaw u jgħinu 
lill-awtoritajiet lokali biex jużaw dawn il-
proċeduri ġodda, b'konformità, f'kull każ, 
mar-regoli u r-regolamenti standard tal-
akkwisti pubbliċi;

3. Iqis li mhumiex biss l-ispejjeż u l-
kumplessità li jistgħu jkunu projbittivi, 
iżda wkoll iż-żmien meħtieġ biex jitlesta l-
proċess tal-akkwisti pubbliċi, mhux l-inqas 
peress li l-proċeduri ta' appell, li jieħdu 
ħafna żmien, isibu xkiel minn diversi 
bnadi, u għalhekk jilqa' b'sodisfazzjon il-
fatt li l-pjan ta' rkupru jippermetti l-
applikazzjoni ta' verżjonijiet aċċellerati tal-
proċeduri mfissra fid-direttivi tal-akkwisti 
pubbliċi għal proġetti pubbliċi kbar b'mod 
speċifiku fl-2009 u l-2010; jistieden lill-
Istati Membri biex jappoġġjaw u jgħinu 
lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex 
jimplimentaw u jużaw dawn il-proċeduri 
ġodda, b'konformità, f'kull każ, mar-regoli 
u r-regolamenti standard tal-akkwisti 
pubbliċi;

Or. ro

Emenda 9
Franz Obermayr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li mhumiex biss l-ispejjeż u l-
kumplessità li jistgħu jkunu projbittivi, 
iżda wkoll iż-żmien meħtieġ biex jitlesta l-
proċess tal-akkwisti pubbliċi, mhux l-inqas 
peress li l-proċeduri ta' appell, li jieħdu 
ħafna żmien, isibu xkiel minn diversi 
bnadi, u għalhekk jilqa' b'sodisfazzjon il-
fatt li l-pjan ta' rkupru jippermetti l-
applikazzjoni ta' verżjonijiet aċċellerati tal-

3. Iqis li mhumiex biss l-ispejjeż u l-
kumplessità li jistgħu jkunu projbittivi, 
iżda wkoll iż-żmien meħtieġ biex jitlesta l-
proċess tal-akkwisti pubbliċi, mhux l-inqas 
peress li l-proċeduri ta' appell, li jieħdu 
ħafna żmien, isibu xkiel minn diversi 
bnadi, u għalhekk jitlob sabiex jissaħħu l-
akkwist elettroniku (e-procurement) u l-
istandardizzazzjoni tal-formoli ; għalhekk 
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proċeduri mfissra fid-direttivi tal-akkwisti 
pubbliċi għal proġetti pubbliċi kbar b'mod 
speċifiku fl-2009 u l-2010; jistieden lill-
Istati Membri biex jappoġġjaw u jgħinu 
lill-awtoritajiet lokali biex jużaw dawn il-
proċeduri ġodda, b'konformità, f'kull każ, 
mar-regoli u r-regolamenti standard tal-
akkwisti pubbliċi;

jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-pjan ta' 
rkupru jippermetti l-applikazzjoni ta' 
verżjonijiet aċċellerati tal-proċeduri 
mfissra fid-direttivi tal-akkwisti pubbliċi 
għal proġetti pubbliċi kbar b'mod speċifiku 
fl-2009 u l-2010; jistieden lill-Istati 
Membri biex jappoġġjaw u jgħinu lill-
awtoritajiet lokali biex jużaw dawn il-
proċeduri ġodda, b'konformità, f'kull każ, 
mar-regoli u r-regolamenti standard tal-
akkwisti pubbliċi;

Or. de

Emenda 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen u Peter Simon

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a.  Jitlob lill-Kummissjoni teżamina l-
possibilità tal-użu, anke lil hinn mill-
2010, ta’ verżjonijiet ta’ proċeduri 
mgħaġġla fir-rigward tal-fondi strutturali 
u ta’ estensjoni taż-żieda temporanja fil-
limiti, bl-għan speċifiku li jikber l-
investiment;

Or. de

Emenda 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen u Peter Simon

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jikkundanna l-fatt li f'xi każijiet l-
allokazzjonijiet tal-Fondi Strutturali għal 
proġetti ta' infrastruttura mwettqa fil-
kuntest ta' Sħubija Pubblika-Privata (PPP) 

4. Jikkundanna l-fatt li f'xi każijiet l-
allokazzjonijiet tal-Fondi Strutturali għal 
proġetti ta' infrastruttura mwettqa fil-
kuntest ta' Sħubija Pubblika-Privata (PPP) 
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u kuntratti relatati ma' operaturi privati 
bbażati fuq l-akkwisti pubbliċi mwettqa fil-
livell subnazzjonali wasslu għal telf ta' 
sussidji mill-Unjoni Ewropea li qabel kienu 
disponibbli biex jiġi ffinanzjat l-iżvilupp 
tal-infrastruttura; jemmen li hu importanti 
ħafna li jitneħħew l-ostakoli għall-PPPs u 
li jiġu stabbiliti regoli ċari għalihom jekk 
l-Unjoni Ewropea trid li jkollha xi ċans li 
tagħmel l-investimenti meħtieġa fl-
infrastruttura u fis-servizzi ta' kwalità; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li r-
regoli implimentattivi tal-akkwisti pubbliċi 
u tal-Fondi Strutturali jistabbilixxu qafas
ċar għall-PPPs sabiex tinħoloq ċertezza 
legali għall-partijiet interessati kollha u 
titnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits pubbliċi, 
fil-kuntest tal-prinċipju tal-kofinanzjament 
u fil-perjodu ta' wara l-kriżi ekonomika 
globali;

u kuntratti relatati ma' operaturi privati 
bbażati fuq l-akkwisti pubbliċi mwettqa fil-
livell subnazzjonali wasslu għal telf ta' 
sussidji mill-Unjoni Ewropea li qabel kienu 
disponibbli biex jiġi ffinanzjat l-iżvilupp 
tal-infrastruttura; jemmen li hu importanti 
ħafna li jitneħħew l-ostakoli għall-PPPs 
jekk l-Unjoni Ewropea trid li jkollha xi 
ċans li tagħmel l-investimenti meħtieġa fl-
infrastruttura u fis-servizzi ta' kwalità; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li r-
regoli implimentattivi tal-akkwisti pubbliċi 
u tal-Fondi Strutturali jistabbilixxu qafas 
koerenti għall-PPPs sabiex tinħoloq 
ċertezza legali għall-partijiet interessati 
kollha u titnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits 
pubbliċi, fil-kuntest tal-prinċipju tal-
kofinanzjament u fil-perjodu ta' wara l-
kriżi ekonomika globali;

Or. en

Emenda 12
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jikkundanna l-fatt li f'xi każijiet l-
allokazzjonijiet tal-Fondi Strutturali għal 
proġetti ta' infrastruttura mwettqa fil-
kuntest ta' Sħubija Pubblika-Privata (PPP) 
u kuntratti relatati ma' operaturi privati 
bbażati fuq l-akkwisti pubbliċi mwettqa fil-
livell subnazzjonali wasslu għal telf ta' 
sussidji mill-Unjoni Ewropea li qabel kienu 
disponibbli biex jiġi ffinanzjat l-iżvilupp 
tal-infrastruttura; jemmen li hu importanti 
ħafna li jitneħħew l-ostakoli għall-PPPs u li 
jiġu stabbiliti regoli ċari għalihom jekk l-
Unjoni Ewropea trid li jkollha xi ċans li 
tagħmel l-investimenti meħtieġa fl-
infrastruttura u fis-servizzi ta' kwalità; 

4. Jikkundanna l-fatt li f'xi każijiet l-
allokazzjonijiet tal-Fondi Strutturali għal 
proġetti ta' infrastruttura mwettqa fil-
kuntest ta' Sħubija Pubblika-Privata (PPP) 
u kuntratti relatati ma' operaturi privati 
bbażati fuq l-akkwisti pubbliċi mwettqa fil-
livell subnazzjonali, riżultat ta’ proċeduri 
tal-akkwist kumplessi żżejjed, wasslu għal 
telf ta' sussidji mill-Unjoni Ewropea li 
qabel kienu disponibbli biex jiġi ffinanzjat 
l-iżvilupp tal-infrastruttura; jemmen li hu 
importanti ħafna li jitneħħew l-ostakoli 
għall-PPPs u li jiġu stabbiliti regoli ċari 
għalihom jekk l-Unjoni Ewropea trid li 
jkollha xi ċans li tagħmel l-investimenti 
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jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li r-
regoli implimentattivi tal-akkwisti pubbliċi 
u tal-Fondi Strutturali jistabbilixxu qafas 
ċar għall-PPPs sabiex tinħoloq ċertezza 
legali għall-partijiet interessati kollha u 
titnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits pubbliċi, 
fil-kuntest tal-prinċipju tal-kofinanzjament 
u fil-perjodu ta' wara l-kriżi ekonomika
globali;

meħtieġa fl-infrastruttura u fis-servizzi ta' 
kwalità; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tiżgura li r-regoli implimentattivi tal-
akkwisti pubbliċi u tal-Fondi Strutturali 
jistabbilixxu qafas ċar għall-PPPs sabiex 
tinħoloq ċertezza legali għall-partijiet 
interessati kollha u titnaqqas il-pressjoni 
fuq il-baġits pubbliċi, fil-kuntest tal-
prinċipju tal-kofinanzjament u fil-perjodu 
ta' wara l-kriżi ekonomika globali;

Or. pl

Emenda 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen u Peter Simon

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jikkundanna l-fatt li f'xi każijiet l-
allokazzjonijiet tal-Fondi Strutturali għal 
proġetti ta' infrastruttura mwettqa fil-
kuntest ta' Sħubija Pubblika-Privata (PPP) 
u kuntratti relatati ma' operaturi privati 
bbażati fuq l-akkwisti pubbliċi mwettqa fil-
livell subnazzjonali wasslu għal telf ta' 
sussidji mill-Unjoni Ewropea li qabel kienu 
disponibbli biex jiġi ffinanzjat l-iżvilupp 
tal-infrastruttura; jemmen li hu importanti 
ħafna li jitneħħew l-ostakoli għall-PPPs u 
li jiġu stabbiliti regoli ċari għalihom jekk 
l-Unjoni Ewropea trid li jkollha xi ċans li 
tagħmel l-investimenti meħtieġa fl-
infrastruttura u fis-servizzi ta' kwalità; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li r-
regoli implimentattivi tal-akkwisti pubbliċi 
u tal-Fondi Strutturali jistabbilixxu qafas 
ċar għall-PPPs sabiex tinħoloq ċertezza 
legali għall-partijiet interessati kollha u 
titnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits pubbliċi, 
fil-kuntest tal-prinċipju tal-kofinanzjament 
u fil-perjodu ta' wara l-kriżi ekonomika 
globali;

4. Jikkundanna l-fatt li f'xi każijiet l-
allokazzjonijiet tal-Fondi Strutturali għal 
proġetti ta' infrastruttura mwettqa fil-
kuntest ta' Sħubija Pubblika-Privata (PPP) 
u kuntratti relatati ma' operaturi privati 
bbażati fuq l-akkwisti pubbliċi mwettqa fil-
livell subnazzjonali wasslu għal telf ta' 
sussidji mill-Unjoni Ewropea li qabel kienu 
disponibbli biex jiġi ffinanzjat l-iżvilupp 
tal-infrastruttura; jemmen li hu importanti 
ħafna li jitneħħew l-ostakoli għall-PPPs  
jekk l-Unjoni Ewropea trid li jkollha xi 
ċans li tagħmel l-investimenti meħtieġa fl-
infrastruttura u fis-servizzi ta' kwalità; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li r-
regoli implimentattivi tal-akkwisti pubbliċi 
u tal-Fondi Strutturali jistabbilixxu qafas 
ċar għall-PPPs sabiex tinħoloq ċertezza
legali għall-partijiet interessati kollha u 
titnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits pubbliċi, 
fil-kuntest tal-prinċipju tal-kofinanzjament 
u fil-perjodu ta' wara l-kriżi ekonomika 
globali;

Or. de
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Emenda 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen u Peter Simon

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jikkundanna l-fatt li f'xi każijiet l-
allokazzjonijiet tal-Fondi Strutturali għal 
proġetti ta' infrastruttura mwettqa fil-
kuntest ta' Sħubija Pubblika-Privata (PPP) 
u kuntratti relatati ma' operaturi privati 
bbażati fuq l-akkwisti pubbliċi mwettqa fil-
livell subnazzjonali wasslu għal telf ta' 
sussidji mill-Unjoni Ewropea li qabel kienu 
disponibbli biex jiġi ffinanzjat l-iżvilupp 
tal-infrastruttura;  jemmen li hu importanti 
ħafna li jitneħħew l-ostakoli għall-PPPs u li 
jiġu stabbiliti regoli ċari għalihom jekk l-
Unjoni Ewropea trid li jkollha xi ċans li 
tagħmel l-investimenti meħtieġa fl-
infrastruttura u fis-servizzi ta' kwalità; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li r-
regoli implimentattivi tal-akkwisti pubbliċi 
u tal-Fondi Strutturali jistabbilixxu qafas 
ċar għall-PPPs sabiex tinħoloq ċertezza 
legali għall-partijiet interessati kollha u 
titnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits pubbliċi, 
fil-kuntest tal-prinċipju tal-kofinanzjament 
u fil-perjodu ta' wara l-kriżi ekonomika 
globali;

(Verżjoni Maltija mhix affettwata)

Or. de

Emenda 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen u Peter Simon

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jirrikonoxxi d-dritt tal-awtoritajiet lokali 5. Jirrikonoxxi d-dritt tal-awtoritajiet lokali 
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u reġjonali li jiddeċiedu demokratikament 
dwar l-aħjar mezzi li bihom ifornu s-
servizzi pubbliċi, inklużi d-deċiżjonijiet li 
jużaw kumpaniji tagħhom jew li jkunu taħt 
il-kontroll tagħhom; jemmen li anke 
mingħajr obbligu li jinħarġu sejħiet għal 
offerti, il-koperazzjoni interkomunali 
għall-għoti tas-servizzi għandha tiġi 
aċċettata bħala mod leġittimu kif jingħataw 
is-servizzi interni u li l-parteċipanti 
subnazzjonali għandhom ikunu jistgħu 
jassenjaw kompiti relatati mal-għoti tas-
servizzi lil kumpaniji li huma proprjetà 
tagħhom jew li jikkontrollaw, sakemm 
dawk il-kumpaniji ma jikkompetux fi 
swieq esterni; jipproponi li l-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk għadx baqa' xi 
inċertezza legali rigward il-kunċetti ta' 
'awtorità pubblika' u 'servizzi interni' fid-
dawl ta' diversi sentenzi tal-Qorti tal-
Ġustizzja u, jekk ikun meħtieġ, tieħu passi 
biex tikkjarifikahom biex jiġi osservat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà;

u reġjonali li jiddeċiedu demokratikament 
dwar l-aħjar mezzi li bihom ifornu s-
servizzi pubbliċi, inklużi d-deċiżjonijiet li 
jużaw kumpaniji tagħhom jew li jkunu taħt 
il-kontroll tagħhom mingħajr sehem minn 
ebda msieħeb privat; jemmen li anke 
mingħajr obbligu li jinħarġu sejħiet għal 
offerti, il-koperazzjoni interkomunali jew 
forom oħra ta’ kooperazzjoni bejn il-
pubbliku u l-privat għall-għoti tas-servizzi 
għandha tiġi aċċettata bħala mod leġittimu 
kif jingħataw is-servizzi interni u li l-
parteċipanti subnazzjonali għandhom ikunu 
jistgħu jassenjaw kompiti relatati mal-għoti 
tas-servizzi pubbliċi lil kumpaniji li huma 
proprjetà tagħhom jew li jikkontrollaw,

Or. en

Emenda 16
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jirrikonoxxi d-dritt tal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali li jiddeċiedu demokratikament 
dwar l-aħjar mezzi li bihom ifornu s-
servizzi pubbliċi, inklużi d-deċiżjonijiet li 
jużaw kumpaniji tagħhom jew li jkunu taħt 
il-kontroll tagħhom; jemmen li anke 
mingħajr obbligu li jinħarġu sejħiet għal 
offerti, il-koperazzjoni interkomunali 
għall-għoti tas-servizzi għandha tiġi 
aċċettata bħala mod leġittimu kif jingħataw 
is-servizzi interni u li l-parteċipanti 
subnazzjonali għandhom ikunu jistgħu 

5. Jirrikonoxxi d-dritt tal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali li jiddeċiedu demokratikament 
dwar l-aħjar mezzi li bihom ifornu s-
servizzi pubbliċi, inklużi d-deċiżjonijiet li 
jużaw kumpaniji tagħhom jew li jkunu taħt 
il-kontroll tagħhom, u jirrikorru għall-
intervent mill-istat  biss f’każijiet ta’ 
interess pubbliku ġenerali; jemmen li anke 
mingħajr obbligu li jinħarġu sejħiet għal 
offerti, il-koperazzjoni interkomunali 
għall-għoti tas-servizzi għandha tiġi 
aċċettata bħala mod leġittimu kif jingħataw 
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jassenjaw kompiti relatati mal-għoti tas-
servizzi lil kumpaniji li huma proprjetà 
tagħhom jew li jikkontrollaw, sakemm 
dawk il-kumpaniji ma jikkompetux fi 
swieq esterni; jipproponi li l-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk għadx baqa' xi 
inċertezza legali rigward il-kunċetti ta' 
'awtorità pubblika' u 'servizzi interni' fid-
dawl ta' diversi sentenzi tal-Qorti tal-
Ġustizzja u, jekk ikun meħtieġ, tieħu passi 
biex tikkjarifikahom biex jiġi osservat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà;

is-servizzi interni u li l-parteċipanti
subnazzjonali għandhom ikunu jistgħu 
jassenjaw kompiti relatati mal-għoti tas-
servizzi lil kumpaniji li huma proprjetà 
tagħhom jew li jikkontrollaw, sakemm 
dawk il-kumpaniji ma jikkompetux fi 
swieq esterni; jipproponi li l-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk għadx baqa' xi 
inċertezza legali rigward il-kunċetti ta' 
'awtorità pubblika' u 'servizzi interni' fid-
dawl ta' diversi sentenzi tal-Qorti tal-
Ġustizzja u, jekk ikun meħtieġ, tieħu passi 
biex tikkjarifikahom biex jiġi osservat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà;

Or. ro

Emenda 17
Franz Obermayr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jirrikonoxxi d-dritt tal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali li jiddeċiedu demokratikament 
dwar l-aħjar mezzi li bihom ifornu s-
servizzi pubbliċi, inklużi d-deċiżjonijiet li 
jużaw kumpaniji tagħhom jew li jkunu taħt 
il-kontroll tagħhom; jemmen li anke 
mingħajr obbligu li jinħarġu sejħiet għal 
offerti, il-koperazzjoni interkomunali 
għall-għoti tas-servizzi għandha tiġi 
aċċettata bħala mod leġittimu kif jingħataw 
is-servizzi interni u li l-parteċipanti 
subnazzjonali għandhom ikunu jistgħu 
jassenjaw kompiti relatati mal-għoti tas-
servizzi lil kumpaniji li huma proprjetà 
tagħhom jew li jikkontrollaw, sakemm 
dawk il-kumpaniji ma jikkompetux fi 
swieq esterni; jipproponi li l-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk għadx baqa' xi 
inċertezza legali rigward il-kunċetti ta' 
'awtorità pubblika' u 'servizzi interni' fid-
dawl ta' diversi sentenzi tal-Qorti tal-

5. Jirrikonoxxi d-dritt tal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali li jiddeċiedu demokratikament 
dwar l-aħjar mezzi li bihom ifornu s-
servizzi pubbliċi, inklużi d-deċiżjonijiet li 
jużaw kumpaniji tagħhom jew li jkunu taħt 
il-kontroll tagħhom; jemmen li anke 
mingħajr obbligu li jinħarġu sejħiet għal 
offerti 
il-koperazzjoni interkomunali għall-għoti 
tas-servizzi għandha tiġi aċċettata bħala 
mod leġittimu kif jingħataw is-servizzi 
interni u li l-parteċipanti subnazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu jassenjaw kompiti 
relatati mal-għoti tas-servizzi lil kumpaniji 
li huma proprjetà tagħhom jew li 
jikkontrollaw;
sakemm dawk il-kumpaniji ma 
jikkompetux fi swieq esterni; jipproponi li 
l-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk 
għadx baqa' xi inċertezza legali rigward il-
kunċetti ta' 'awtorità pubblika' u 'servizzi 
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Ġustizzja u, jekk ikun meħtieġ, tieħu passi 
biex tikkjarifikahom biex jiġi osservat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà;

interni' 
fid-dawl ta' diversi sentenzi tal-Qorti tal-
Ġustizzja u, jekk ikun meħtieġ, tieħu passi 
biex tikkjarifikahom biex jiġi osservat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà jitlob 
definizzjoni tal-kunċett ‘intern’, b’mod 
partikolari fir-rigward tat-trasport 
pubbliku lokali;

Or. de

Emenda 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen u Peter Simon

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a.  Jinnota li l-inizjattivi tal-
Kummissjoni dwar l-akkwisti pubbliċi 
jeħtieġu koordinazzjoni aħjar sabiex ma 
jipperikolawx il-koerenza mad-direttivi 
Ewropej dwar l-akkwisti pubbliċi u b'hekk 
joħolqu problemi legali għall-operaturi; 
jitlob, f’dan ir-rigward, għal 
koordinazzjoni aħjar fil-Kummissjoni 
Ewropea inkluż sit elettroniku uniku bi 
strutturi ċari għall-promozzjoni tat-
trasparenza leġislattiva f’dan il-qasam;

Or. de

Emenda 19
Tamás Deutsch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-SMEs 
jitħeġġew jipparteċipaw fil-qasam tal-
akkwist pubbliku mill-awtoritajiet lokali u 
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reġjonali kif stipulat mill-għanijiet 
ġenerali tal-UE għall-appoġġ tal-SMEs. 
Il-parteċipazzjoni akbar tal-SMEs tista’ 
tkun żgurata bil-provviżjoni adegwata ta’ 
korsijiet ta’ informazzjoni, konsulenza u 
taħriġ, b’għajnuna prattika u b’ambjent 
regolatorju adegwat; 

Or. hu

Emenda20
Tamás Deutsch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 1a.

5b. Jinnota l-ħtieġa għat-tisħiħ tar-
regolamentazzjoni tal-perjodi tal-ħlas tal-
awtoritajiet kontraenti fil-proċeduri tal-
akkwist pubbliku fil-livell lokali u 
reġjonali, l-aktar għaliex in-nuqqas ta’ 
ħlas għal xogħol imwettaq spiss iwassal 
sabiex SMEs li jkunu nieqsa minn riżervi 
finanzjarji, ifallu jew jiġu xolti;

Or. hu

Emenda 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen u Peter Simon

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiċċara
r-regoli korrispondenti tal-akkwisti 
pubbliċi u tirrevedi l-qafas legali biex ma 
tipperikolax is-setgħat u d-dritt tal-
awtoritajiet lokali li jiddeċiedu huma kif 
iridu jiżviluppaw it-territorju tagħhom.

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex,
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament 
Ewropew, mal-Kunsill u mal-gvern 
reġjonali u lokali, tfassal ir-regoli
korrispondenti tal-akkwisti pubbliċi li 
jkunu ċari biżżejjed biex jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti jidentifikaw b’mod 
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ċar liema huma l-appalti u l-
konċessjonijiet għall-xogħlijiet pubbliċi li 
jistgħu jingħataw biex b’hekk issir 
distinzzjoni bejn dawn il-proġetti u dawk 
ta’ żvilupp urban li għalihom m’hemmx 
obbligu ta’ għoti ta’ kuntratti.    

Or. de

Emenda 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen u Peter Simon

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jenfasizza d-diffikultà li ssir distinzjoni 
bejn l-appalti pubbliċi u l-attivitajiet ta' 
ppjanar tal-bliet li jwettqu l-awtoritajiet 
pubbliċi u għandu l-istess 
preokkupazzjonijiet bħal dawk espressi 
minn ħafna awtoritajiet lokali b'reazzjoni 
għall-interpretazzjoni tas-sentenzi tal-Qorti 
tal-Ġustizzja fil-qasam tal-iżvilupp urban; 
huwa konvint li l-applikazzjoni stretta tar-
regoli fil-livelli operazzjonali u legali tal-
akkwisti pubbliċi tista' xxekkel l-iżvilupp 
urban; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tiċċara r-regoli korrispondenti tal-akkwisti 
pubbliċi u tirrevedi l-qafas legali biex ma 
tipperikolax is-setgħat u d-dritt tal-
awtoritajiet lokali li jiddeċiedu huma kif 
iridu jiżviluppaw it-territorju tagħhom.

6. Għandu l-istess preokkupazzjonijiet bħal 
dawk espressi minn ħafna awtoritajiet 
lokali b'reazzjoni għall-interpretazzjoni tas-
sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-qasam 
tal-iżvilupp urban; huwa konvint li l-
applikazzjoni stretta tar-regoli fil-livelli 
operazzjonali u legali tal-akkwisti pubbliċi 
tista' xxekkel l-iżvilupp urban; jistieden 
lill-Kummissjoni biex tiċċara r-regoli 
korrispondenti tal-akkwisti pubbliċi sabiex 
jiġi ffaċilitat il-ftehim dwar l-artijiet bejn 
is-settur pubbliku u privat mingħajr il-
ħtieġa żejda tal-għoti ta' offerta u biex ma 
tipperikolax is-setgħat u d-dritt tal-
awtoritajiet lokali li jiddeċiedu huma kif 
iridu jiżviluppaw it-territorju tagħhom
jistenna b’interess kbir is-sentenza tal-
Qorti tal-Ġustizzja fil-Każ C-451/08; 
Jappoġġja l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali 
tal-Qorti tal-Ġustizzja mogħtija fis-17 ta’ 
Novembru 2009 fil-Każ C-451/08: “L-
għanijiet wesgħin u ambizzjużi tad-
Direttiva, li wkoll għandhom jiġu 
kkunsidrati fl-interpretazzjoni tagħha, 
m’għandhomx, madankollu, iwasslu 
għall-konklużjoni li, meta titqies il-portata 
ta’ dan it-test leġiżlattiv, il-kamp ta’ 
applikazzjoni jista’ jiġi estiż mingħajr 
limiti. (paragrafu 3.5); inkella jkun hemm 
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ir-riskju “li kull attività ta’ 
regolamentazzjoni urbanistika tkun 
suġġetta għar-regoli tad-Direttiva: fil-fatt, 
fihom infushom, id-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw il-possibbiltajiet li jitwettqu 
xogħlijiet ta’ bini jbiddlu, saħansitra 
b’mod sostanzjali, il-valur tal-art li 
għalihom huma jirreferu.”

Or. en


