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Jenħtieġ li l-Istituzzjonijiet tal-UE jiffaċilitaw il-proċess ta' 
offerti għal kuntratti, jgħidu l-Awdituri 
Jenħtieġ li l-Istituzzjonijiet tal-UE jagħmlu aktar biex jgħinu lin-negozji jaċċessaw il-kuntratti li jkunu 
qed jiġu offruti u jressqu offerti għalihom, skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. L-
awdituri jappellaw għal tnaqqis fil-burokrazija involuta fl-akkwist pubbliku tal-UE, u għal pjattaforma 
online ġdida li jkun fiha l-kuntratti mill-Istituzzjonijiet kollha. 

L-awdituri eżaminaw kemm l-Istituzzjonijiet kienu għamlu l-kuntratti pubbliċi tagħhom aċċessibbli. Huma sabu li 
l-arranġamenti ta' ġestjoni u kontroll kienu robusti u naqqsu r-riskju ta' żbalji li jistgħu jiskoraġġixxu lin-negozji 
milli jipparteċipaw u li jistgħu jostakolaw it-trattament ġust. Madankollu, meta l-Istituzzjonijiet irrivedew ir-regoli 
fl-2015, huma ma fetħux l-aċċess bis-simplifikazzjoni tal-proċeduri u bil-kjarifika, sa fejn possibbli, ta' 
sitwazzjonijiet li ma kinux ċari. L-akkwist mill-Istituzzjonijiet prinċipali tal-UE — il-Kummissjoni Ewropea, il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Bank Ċentrali Ewropew — ammonta għal madwar EUR 4 biljun fl-2014.  

“Jenħtieġ li l-Istituzzjonijiet tal-UE jagħmlu aktar biex jgħinu lin-negozji — speċjalment l-SMEs — billi jnaqqsu l-
burokrazija kemm jista' jkun u billi jneħħu l-ostakoli bla bżonn li jiffaċċja kull min jixtieq isir jaf x'kuntratti qed jiġu 
offruti,” qal Alex Brenninkmeijer, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. 

Il-biċċa l-kbira mill-Istituzzjonijiet ma kellhomx il-prattika li jikkonsultaw is-suq qabel ma jibdew proċess ta’ 
akkwist formali, jgħidu l-awdituri. Barra minn hekk, il-kuntratti setgħu nqasmu f’lottijiet aktar ta’ spiss sabiex tiġi 
stimulata l-parteċipazzjoni. Din l-azzjoni kien ikollha effett pożittiv fuq l-aċċessibbiltà għal operaturi ekonomiċi 
bħall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs). Barra dan, l-awdituri jgħidu li l-viżibbiltà online tal-opportunitajiet ta’ 
akkwist imressqa mill-Istituzzjonijiet tal-UE mhijiex tajba biżżejjed. L-informazzjoni disponibbli hija frammentata 
u mifruxa fuq ħafna siti web differenti. Il-funzjoni ta’ tfittxija fuq Tenders Electronic Daily mhux dejjem tkun 
sodisfaċenti, u t-tressiq ta' offerti b'mod elettroniku għadu ma tnediex b’mod komprensiv u armonizzat. 

In-negozji li jqisu li jkunu ġew ittrattati b’mod inġust isibuha diffiċli li jiksbu reviżjoni rapida tal-ilmenti tagħhom u 
kumpens. L-informazzjoni dwar l-eżitu tas-sejħiet għall-offerti mhijiex aċċessibbli b'mod li jkun jippermetti li jsir 
monitoraġġ effettiv mill-pubbliku. 

L-awdituri jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet prinċipali li ġejjin: 

• Jenħtieġ li l-Istituzzjonijiet konġuntement joħolqu one-stop shop online għall-akkwist fejn l-offerenti 
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jistgħu jsibu l-informazzjoni kollha li jeħtieġu u fejn ikunu jistgħu jinteraġixxu mal-Istituzzjonijiet. Jenħtieġ li 
jwaqqfu repożitorju pubbliku uniku ta’ informazzjoni li tirrigwarda kuntratti preċedenti, u jenħtieġ li r-
regolamenti kollha dwar l-akkwist jiġu konsolidati f'ġabra unika tar-regoli. 

• Jenħtieġ li l-parteċipazzjoni tal-SMEs tiġi inkoraġġuta espliċitament.  

• Jenħtieġ li l-Istituzzjonijiet jużaw il-konsultazzjonijiet preliminari tas-suq kull fejn ikun xieraq biex 
jinfurmaw lin-negozji dwar il-pjanijiet tagħhom. 

• Jenħtieġ li l-kuntratti jinqasmu f’lottijiet kull fejn ikun possibbli biex tiżdied il-parteċipazzjoni. 

• Jenħtieġ li l-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmu għar-reviżjoni rapida u indipendenti tal-ilmenti minn 
negozji li jħossu li ġew ittrattati b’mod inġust. 

• Jenħtieġ li l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi jagħmel rapport dwar kull allegazzjoni taħt investigazzjoni u l-
eżitu tagħha. 

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 17/2016: "L-istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jagħmlu aktar biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-
akkwist pubbliku tagħhom" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE. 

 


