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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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. 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;

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;

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;

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;
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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 sentenzi1 tal-Qorti tal-Ġustizzja u, jekk ikun meħtieġ, tieħu passi biex 
tikkjarifikahom biex jiġi osservat il-prinċipju tas-sussidjarjetà;

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-sentenzi2 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.

                                               
1 Sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-11 ta' Jannar 2005 fil-Kawża C-26/03, Stadt Halle et vs Arbeitsgemeinschaft 
Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; Sentenza tat-13 ta' Ottubru 2005 fil-Kawża C-458/03, 
Parking Brixen GmbH vs Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG;  Sentenza tal-21 ta' Lulju 2005 fil-Kawża C-231/03, 
Coname vs Comune di Cingia de’ Botti et.
2 Sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tat-18 ta' Jannar 2007 fil-Kawża C-220/05 Jean Auroux 
et vs Commune de Roanne.


