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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-impatt estern tal-politika kummerċjali u tal-investiment tal-UE fuq l-inizjattivi 
pubbliċi-privati f'pajjiżi barra l-UE
(2014/2233(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, 
l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Il-mobilizzazzjoni tal-
investiment privat u pubbliku għall-irkupru u tibdil strutturali fit-tul: l-iżvilupp tal-
Partenarjati Pubbliċi Privati" (COM(2009)0615),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Rwol Aktar b'Saħħtu 
tas-Settur Privat fil-Kisba ta' Tkabbir Inklużiv u Sostenibbli fil-Pajjiżi li Qed 
Jiżviluppaw" (COM(2014)0236),

– wara li kkunsidra l-emendi li adotta fil-15 ta' Jannar dwar il-proposta għal regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi 
għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u l-proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati 
marbuta mal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku 
ta' pajjiżi terzi4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2006 dwar is-sħubijiet 
pubbliċi-privati u l-liġi Komunitarja dwar l-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet5,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet rispettivi tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist 
pubbliku (COM(2011)0896), dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-
enerġija, it-trasport u postali (COM(2011)0895), u dwar il-proposta għal direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni 
(COM(2011)0897),

                                               
1 ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1.
2 ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65.
3 ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243.
4 Testi adottati, P7_TA(2014)0027.
5 ĠU L 313 E, 20.12.2006, p. 447.
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– wara li kkunsidra l-Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private 
Partnerships1(Manwal dwar il-Promozzjoni tal-Governanza Tajba fis-Sħubijiet 
Pubbliċi-Privati) tal-2008 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) ta' Mejju 2012 bit-titolu "Principles for Public 
Governance of Public-Private Partnerships"2(Prinċipji għal Governanza Pubblika tas-
Sħubijiet Pubbliċi-Privati),

– wara li kkunsidra d-dokument bit-titolu "Legislative Guide on Privately Financed 
Infrastructure Projects"3(Gwida Leġiżlattiva dwar il-Proġetti ta' Infrastruttura 
Finanzjati mis-Settur Privat) tal-2001 tal-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Dritt 
Kummerċjali Internazzjonali (UNCITRAL), u d-dokumenti ppreżentati matul l-
International Colloquium on Public-Private Partnerships (PPPs) (Kollokwiju 
Internazzjonali dwar is-Sħubijiet Pubbliċi-Privati) tal-UNCITRAL li ttella' fi Vjenna fit-
2-3 ta' Mejju 2013,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-CAF tal-2010 bit-titolu "Infraestructura pública y 
participación privada: conceptos y experiencias en América y España" (Infrastruttura 
Pubblika u Parteċipazzjoni Privata: Kunċetti u Esperjenzi fl-Amerika u fi Spanja),

– wara li kkunsidra il-"Public-Private Partnerships Reference Guide: Version 2.0" 
(Gwida ta' Riferiment għas-Sħubijiet Pubbliċi-Privati: Verżjoni 2.0) ta' Lulju 2014 
prodott mill-Bank Asjatiku tal-Iżvilupp (ADB), mill-Bank Inter-Amerikan tal-Iżvilupp 
(IDB), mill-Grupp tal-Bank Dinji u mill-Public-Private Infrastructure Advisory Facility 
(Faċilità Pubblika-Privata ta' Konsulenza dwar l-Infrastrutturi) (PPIAF)4,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l- Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A8-0000/2015),

A. billi l-istrutturi ekonomiċi tal-pajjiżi u d-dinamiżmu tagħhom jibbenefikaw minn 
kuntesti li jippermettu interazzjoni bejn is-settur pubbliku u dak privat kif ukoll 
kooperazzjoni bejn l-entitajiet pubbliċi u privati bis-saħħa ta' inizjattivi u impriżi 
konġunti;

B. billi, minkejja li s-sħubijiet pubbliċi-privati huma strument fit-tul użat fil-politiki 
governattivi fil-livell federali, reġjonali u lokali, la teżisti definizzjoni rikonoxxuta fuq 
livell internazzjonali u lanqas qafas ta' regolamentazzjoni komprensiva għalihom; billi, 
fil-prattika, bi sħubijiet pubbliċi-privati dak li jkun jifhem spettru wiesa' u varjat ta' 
relazzjonijiet ta' kooperazzjoni bejn atturi pubbliċi (gvernijiet, aġenziji u 

                                               
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
2 www.oecd.org/gov/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
3 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf
4 http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf
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organizzazzjonijiet internazzjonali jew taħlita tagħhom) u atturi privati (kumpaniji jew 
entitajiet mingħajr skop ta' lukru) u s-soltu jimplikaw il-forniment tal-infrastrutturi min-
naħa tas-settur privat jew l-assi normalment fornuti mill-gvernijiet;

C. billi l-kriżi ekonomika globali ilha mill-2007 tolqot b'mod gravi lill-pajjiżi maturi, 
emerġenti u li qegħdin jiżviluppaw u ħalliet impatt fuq il-politiki baġitarji u fuq l-aċċess 
kemm tal-entitajiet istituzzjonali kif ukoll ta' dawk privati għall-fondi neċessarji biex 
isiru l-proġetti, b'effetti fuq l-iżvilupp tal-infrastrutturi u proġetti b'intensità għolja ta' 
kapital u l-forniment tas-servizzi bażiċi;

D. billi, minħabba r-restrizzjonijiet baġitarji pubbliċi aggravati mill-kriżi ekonomiki u tad-
dejn pubbliku, huwa importanti li jkun hemm titjib fil-kostijiet, fl-effikaċja, fl-effiċjenza 
u fil-kwalità tas-servizzi pubbliċi u li jiġi żgurat il-forniment puntwali tal-infrastrutturi 
pubbliċi, u billi l-involviment adegwat tal-atturi pubbliċi u privati jista' jikkontribwixxi 
għal dan il-għan;

E. billi, barra minn dan, jeżistu oqsma ġodda li għandhom ikunu żviluppati li ma ġewx 
fornuti fl-imgħoddi b'servizzi pubbliċi, flimkien ma' strumenti finanzjarji li tfasslu 
reċentement u xibka ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles li tipprevedi aktar parteċipazzjoni, 
jew twitti t-triq għaliha, fil-proġetti ta' investimenti barranin li jlaqqgħu lill-kumpaniji 
privati mal-entitajiet pubbliċi;

F. billi l-fatt li s-settur privat jaf jissottovaluta l-infrastrutturi soċjali u l-kopertura li joffru, 
il-kostijiet konsiderevoli assoċjati mal-forniment tal-infrastrutturi, il-pożizzjoni ta' ċerti 
setturi inkwantu monopolji naturali jew l-importanza strateġika tagħhom ifissru li, 
f'bosta każijiet, il-kompetizzjoni miftuħa u l-privatizzazzjoni mhumiex l-għażla politika 
l-aktar adatta meta jeħtieġ li jipprevali l-interess pubbliku;

G. billi l-iskop tas-sħubijiet pubbliċi-privati huwa għaldaqstant dak li jgħaqqad bl-aħjar 
mod iż-żewġ sferi – il-forniment tas-servizzi u tal-infrastrutturi ta' interess ġenerali, iżda 
permezz tal-parteċipazzjoni msaħħa min-naħa tas-settur privat pjuttost milli permezz 
tal-proċessi ta' privatizzazzjoni;

H. billi ħafna pajjiżi emerġenti u dawk li qegħdin jiżviluppaw quddiemhom għandhom 
distakk bejn id-dinamiżmu tal-impriżi privati u n-nuqqas ta' infrastrutturi pubbliċi 
affidabbli; billi tali distakki (li huma lampanti fl-Indja jew fil-Brażil) imminaw it-
tkabbir potenzjali, peress li limitaw il-kapaċitajiet tal-esportazzjoni/importazzjoni jew 
fixklu l-linji tal-produzzjoni minħabba l-assenza ta' biżżejjed infrastrutturi portwarji, 
nuqqasijiet tat-trasport intern (ferroviji, merkanzija jew awtostradi) jew impjanti tal-
ġenerazzjoni u grilji tad-distribuzzjoni tal-elettriku li ma jaħdmux sewwa; billi 
għandhom ukoll impatt negattiv fuq il-benesseri tal-bniedem (minħabba l-iskarsezza 
tad-dranaġġ u tan-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma); billi s-sħubijiet pubbliċi-privati 
jippermettu soluzzjonijiet integrati li bis-saħħa tagħhom sieħeb jew konsorzju jforni l-
"bini" (servizzi ta' kostruzzjoni, inġinerija u arkitettura), il-"finanzjament" (injezzjoni ta' 
fondi privati, almenu għall-prefinanzjament ta' proġett) u l-"isfruttament" (servizzi ta' 
manutenzjoni, sorveljanza u ġestjoni);

I. billi anke l-organizzazzjonijiet intergovernattivi rrikorrew għas-sħubijiet pubbliċi-
privati biex jiddedikaw għajnuna lill-pajjiżi l-anqas żviluppati permezz ta' sħubijiet li 
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joperaw fil-qasam tal-iżvilupp u tal-kooperazzjoni: il-Bank Dinji, il-banek ta' 
rikostruzzjoni reġjonali, l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura, l-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa u l-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal (UNICEF) u oħrajn, 
irrikorrew għas-sħubijiet pubbliċi-privati biex jattwaw l-azzjonijiet; billi, fir-rigward tal-
orjentament ġeografiku, l-Istati Uniti, l-Awstralja, il-Ġappun, il-Malasja, Singapor, l-
Emirati Għarab Magħquda u pajjiżi oħrajn tal-Asja u tal-Amerika Latina (in primis iċ-
Ċilì) ilkoll għandhom esperjenza bis-sħubijiet pubbliċi-privati; billi l-pajjiżi tal-OECD 
(il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, l-Irlanda, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-
Portugall u Spanja) ukoll għandhom leġiżlazzjoni rilevanti; billi r-Renju Unit għandu l-
aktar programm żviluppat fir-rigward tas-sħubijiet pubbliċi-privati (bl-Inizjattiva ta' 
Finanzjament Privat jirrappreżenta madwar 20 % tal-investiment pubbliku); billi l-UE 
tinsab fuq quddiem nett fis-suq tal-infrastrutturi tas-sħubijiet pubbliċi-privati, inkwantu 
tikkonċentra aktar minn 45 % tal-valur nominali tas-sħubijiet pubbliċi-privati;

J. billi sar rikors għas-sħubijiet pubbliċi-privati fil-kuntest tal-Fondi Strutturali, tat-
tkabbir, tan-netwerks trans-Ewropej, tal-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti, tal-istrateġija 
Ewropa 2020, tar-R&Ż (fabbriki għall-futur, bini enerġetikament effiċjenti, l-inizjattiva 
għall-karozzi ekoloġiċi, il-proċessi industrijali sostenibbli, fotonika, robotika, 
kompjuters bi prestazzjonijiet għoljin u netwerks 5G), tat-tagħlim elettroniku, tal-
proġetti ta' riċerka mal-universitajiet u ta' programmi oħrajn fil-qasam tas-saħħa (bħall-
inizjattiva tal-mediċini innovattivi); billi l-Bank Ewropew tal-Investiment u ċ-Ċentru 
Ewropew għall-Konsulenza dwar is-Sħubijiet Pubbliċi-Privati (European PPP 
Expertise Centre) wettqu proġetti fl-UE, fil-viċinat tagħha u lil hinn; billi l-UE 
kkontribwiet ukoll bis-saħħa tal-Fond Globali għall-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija 
Rinnovabbli; billi l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi biħsiebu jsostni għadd 
ta' sħubijiet pubbliċi-privati fl-UE, li fihom jistgħu jieħdu sehem il-kumpaniji tas-sħab 
kummerċjali;

K. billi l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles tal-UE fihom dispożizzjonijiet li jwittu t-triq għall-
kumpaniji biex jitfgħu l-offerti għas-sħubijiet pubblċi-privati permezz l-aċċess għas-suq 
u l-prestabbiliment; billi t-trattament u l-possibilitajiet miftuħa fir-rigward tal-Korea, 
tal-Kolombja/Perù, tal-Amerika Ċentrali, ta' Singapor u tal-Kanada (kif ukoll tal-
Vjetnam u tal-Ġappun) huma definiti b'mod differenti u speċifiku; billi jeħtieġ li jkun 
hemm approċċ relattivament flessibbli fir-rigward tan-negozjati mas-sħab differenti; 
billi, fil-livell multilaterali, il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS) u 
l-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi jistabbilixxu wkoll għadd ta' impenji, kif ukoll 
strumenti plurilaterali oħrajn bħall-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA); billi l-
klima fl-UE qiegħda għalhekk issir dejjem iktar kompetittiva;

Kuntest

1. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu stimolati l-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività u l-produttività 
bis-saħħa ta' tentattivi ġodda maħsuba biex jistimolaw l-attività tal-atturi ekonomiċi biex 
it-tkabbir jerġa' jiġi fuq saqajh;

2. Josserva li l-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u l-kumpaniji l-kbar jistgħu joffru 
kompetenzi tas-settur privat uniċi kif ukoll netwerks li jinvolvu lill-awtoritajiet pubbliċi 
fil-pajjiżi mhux membri tal-UE; iqis li l-SMEs jistgħu jilħqu l-potenzjal tagħhom jekk 



PR\1043319MT.doc 7/9 PE544.336v01-00

MT

ikunu attivi fuq il-livell globali u jidħlu fi swieq barra l-Ewropa, permezz, fost oħrajn, tas-
sħubijiet pubbliċi-privati, u spiss billi jaġixxu ta' subappaltaturi għall-kumpaniji l-kbar tal-
UE;

Sfidi

3. Iqis li huwa deplorevoli li filwaqt li sal-lum l-UE żammet is-swieq tal-akkwist pubbliku 
fil-biċċa l-kbira tagħhom miftuħin għall-kompetizzjoni internazzjonali, bosta kumpaniji li 
jikkompetu fil-livell tal-UE joperaw minn pajjiżi protetti, u tali protezzjoni tieħu forom 
differenti ngħidu aħna impriżi ta' proprjetà statali, ostakli kummerċjali fil-qasam tal-
akkwist pubbliku, tas-servizzi jew tal-investimenti, preferenza għall-offerenti nazzjonali, 
restrizzjonijiet fuq it-trattament nazzjonali u fuq l-aċċess għas-suq, ostakli regolatorji 
għall-ħolqien ta' fergħat jew sussidjarji u restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-finanzjamenti;

4. Jirrikonoxxi li l-isfidi relatati mas-sħubijiet pubbliċi-privati jistgħu jkunu mvinċija bis-
saħħa tal-prinċipji tal-governanza tajba, ngħidu aħna t-trasparenza tar-regoli, id-
deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni, l-ippjanar adegwat, l-effikaċja f'termini ta' kostijiet 
f'perjodu medju u twil, il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati, l-affidabilità, l-obbligu ta' 
rendikont, l-imparzjalità, l-effiċjenza u l-effikaċja, id-deterrenti għall-korruzzjoni, il-
kompetenzi tal-uffiċjali, il-valutazzjoni (mill-kuntesti ġeopolitiċi sar-rati tal-imgħax) u l-
allokazzjoni xierqa tar-riskji u l-protezzjoni adegwata tal-investimenti;

5. Ifakkar li l-forniment lill-pubbliku ta' servizzi ta' kwalità għolja u effikaċi f'termini ta' 
kostijiet huwa fundamentali biex jiġi żgurat is-suċċess tal-implimentazzjoni u tal-
vijabilità; ifakkar li l-għażla kumplessa tal-mudelli u tal-kuntratti tħalli impatt fuq l-
evoluzzjoni ta' proġett; iwissi li f'ċerti każijiet is-sħubijiet pubbliċi-privati ntużaw biex 
jiġu sfruttati lakuni fl-obbligu ta' rendikont u fir-rapportar fiskali, fatt li wassal għall-
adozzjoni, min-naħa tal-Eurostat, ta' regoli tal-kontabilità speċifiċi; jenfasizza l-bżonn ta' 
qafas istituzzjonali adegwat li jgħaqqad l-impenn politiku, il-governanza tajba u l-
leġiżlazzjoni sottostanti adegwata;

Involviment tas-settur privat fl-iżvilupp

6. Jisħaq fuq il-potenzjal krexxenti tas-sħubijiet pubbliċi-privati biex irawmu soluzzjoni 
innovattivi li jimmobilizzaw il-finanzjamenti privati fit-tul u r-riżorsi nazzjonali għall-
ilħuq tal-objettivi ta' żvilupp, fid-dawl tal-fatt li jinħtieġu investimenti enormi fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw f'termini ta' infrastrutturi, provvista tal-ilma u enerġija, il-
maġġoranza tagħhom se jkollhom jiġu mis-settur privat; jemmen li s-sħubijiet pubbliċi-
privati jistgħu wkoll jiġġeneraw l-innovazzjoni fit-teknoloġiji u fil-mudelli ta' negozju, u 
jibnu mekkaniżmi li jesiġu rendikont mis-settur privat;

7. Jistieden lill-korpi tal-UE jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tal-kumpaniji tal-UE fis-
sħubijiet pubbliċi-privati fil-pajjiżi terzi, partikolarment fil-pajjiżi l-anqas żviluppati, biex 
jaħdmu fir-rispett tal-prinċipju tal-koerenza politika bil-għan li jitqiesu l-objettivi tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi 
l-investimenti sostenibbli u tippromwovi l-proġetti impernjati fuq il-ħarsien tal-ambjent, l-
immaniġġjar tal-iskart u l-użu tal-enerġiji rinnovabbli, pereżempju;

Strumenti potenzjali intiżi li jippermettu lill-kumpaniji tal-UE jidħlu fi sħubijiet 
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pubbliċi-privati barra mill-UE

8. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem ħalli tikseb impenji sostanzjali fuq livell internazzjonali 
għall-aċċess għas-swieq fi ħdan l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u fin-negozjati 
bilaterali li għaddejjin mal-pajjiżi terzi bil-għan li jitranġaw l-asimmetriji fil-livell ta' ftuħ 
tas-swieq tal-akkwist pubbliku tal-UE meta mqabbla ma' dawk tas-sħab kummerċjali;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-impriżi tal-UE li joperaw barra minnha u tasal għal 
konklużjonijiet dwar l-każijiet li rnexxew, il-mudelli u l-prattiki tajba, bil-għan li tfassal 
linji gwida u tikkunsidra toħloq ċentri ta' dokumentazzjoni jew osservatorji virtwali, 
tippromwovi pjattaformi u netwerks li jintużaw faċilment biex jinformaw lill-SMEs tal-
UE dwar l-opportunitajiet ta' parteċipazzjoni fis-sħubijiet pubbliċi-privati barranin u joffru
appoġġ tekniku fir-rigward tal-qafas ġuridiku u tal-isfidi mistennija; jistieden ukoll lill-
Kummissjoni tippromwovi l-użu ta' regoli tal-kontabilità ċari u komprensivi fuq livell 
internazzjonali biex jitnaqqsu l-inċertezzi assoċjati mas-sħubijiet pubbliċi-privati, filwaqt 
li fl-istess ħin jiġu promossi politiki baġitarji sodi u s-sostenibilità tal-proġetti;

10. Huwa importantissmu li, bil-għan li jinġibdu fondi transfrunieri mis-settur privati fis-
sħubijiet pubbliċi-privati, jingħataw biżżejjed garanziji li l-investimenti fit-tul se 
jibbenefikaw minn kuntest ċar, stabbli u sigur, governanza tajba u riżoluzzjoni effikaċi tat-
tilwim; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jikkollaboraw biex jiżguraw l-eżistenza 
tal-istruttura ġuridika neċessarja f'dan il-qasam u li din tkun trasparenti, effikaċi u 
effiċjenti f'termini ta' kostijiet (il-kompetenza l-ġdida tal-UE fil-qasam tal-investimenti 
tippermetti sinerġiji bejn l-investimenti u l-akkwist pubbliku b'tali mod li jżid il-valur 
f'termini ta' aċċess għas-suq u ħarsien tad-drittijiet u tal-assi akkwiżiti);

Sħubijiet pubbliċi-privati barra mill-UE: impjiegi u opportunitajiet ta' tkabbir ġodda 
għall-kumpaniji tal-UE

11. Huwa konvint li ż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-kumpaniji tal-UE fi sħubijiet pubbliċi-
privati internazzjonali fuq skala kbira se tissarraf f'benefiċċji sostanzjali f'termini ta' 
ħolqien ta' impjiegi, produttività, kompetittività, teknoloġija u żvilupp tal-innovazzjoni fl-
Ewropa; ifakkar li r-rapport "Internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs Ewropej" jenfasizza r-
rabta pożittiva bejn l-internazzjonalizzazzjoni u l-innovazzjoni f'termini ta' prodott, 
servizz u proċessi;

12. Ifakkar is-suċċessi fl-UE bis-saħħa tar-rikors għas-sħubijiet pubbliċi-privati fl-iżvilupp 
tal-infrastrutturi u fl-oqsma avvanzati tat-teknoloġija, riċerka, tagħlim elettroniku u setturi 
oħrajn b'valur miżjud għoli, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tidentifika dawk il-proġetti 
li pproduċew l-aqwa riżultati fl-UE u tippromwovi l-parteċipazzjoni min-naħa tal-
kumpaniji tal-UE f'tali impriżi barranin;

o

o o

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu bies jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment.



PR\1043319MT.doc 9/9 PE544.336v01-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur iqis li ċerti esperjenzi pożittivi tas-sħubijiet pubbliċi-privati ġejjin mill-
forniment imtejjeb tal-proġetti (f'termini ta' forniment fil-ħin u fil-limiti tal-baġit), il-
proporzjon bejn il-kostijiet u l-benefiċċji, il-possibilità għall-finanzjamenti fit-tul tal-kostijiet 
tal-bini tal-infrastrutturi, l-istimolu mogħti lill-innovazzjoni u lir-riċerka, l-involviment tas-
settur privat kemm fil-kostruzzjoni jew fit-tħaddim tal-proġetti kif ukoll fir-rigward tal-
finanzjament, kuntest ta' ġestjoni aktar flessibbli u bi kwalifiki, benefiċċji f'termini ta' riżorsi 
għall-kumpaniji u għall-SMEs konsolidati, tisħiħ tal-kompetittività tal-kumpaniji tal-UE biex 
jipparteċipaw fl-akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi.

Fl-opinjoni tar-rapporteur, fil-bini, ġestjoni, manutenzjoni jew tħaddim tal-infrastrutturi fil-
qasam tat-trasport (toroq, ferroviji, metrò), tal-binjiet pubbliċi u tagħmir (ħabsijiet, skejjel, 
sptarijiet), tal-ambjent (trattament jew immaniġġjar tal-ilma u tal-iskart), tas-servizzi pubbliċi, 
tan-netwerks tat-telekomunikazzjoni jew tal-enerġija jew żvilupp ta' teknoloġiji jew prodotti 
ġodda, jeżistu għadd ta' benefiċċji u riskji potenzjali inerenti li jistgħu jinqasmu bejn is-settur 
privat u dak pubbliku.

Ir-rapporteur isostni li ż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-kumpaniji Ewropej fi proġetti 
internazzjonali fuq skala kbira, speċjalment is-sħubijiet pubbliċi-privati, se tirriżulta 
f'benefiċċji sostanzjali f'termini ta' ħolqien ta' impjiegi, produttività, kompetittività u 
teknoloġija u innovazzjoni u dan iwassal għal benefiċċji u tkabbir ekonomiku fl-UE kollha kif 
ukoll fil-pajjiżi ospitanti. Għaldaqstant, ir-rapporteur jixtieq jikkonċentra l-attenzjoni fuq il-
possibilitajiet li joffru s-sħubijiet pubbliċi-privati għall-kumpaniji mhux tal-UE, u jħeġġeġ lill-
istituzzjonijiet tal-UE jieħdu l-provvedimenti neċessarji biex jippromwovu l-parteċipazzjoni 
tal-kumpaniji tal-UE, speċjalment l-SMEs, fil-proġetti tas-sħubijiet pubbliċi-privati.


