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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-ħtieġa li jittieħdu t-tagħlimiet mill-evalwazzjoni ex-post tal-leġilazzjoni 
eżistenti u minn analiżi tal-ġurisprudenza rilevanti tal-QEĠ, u li qabel ma tiġi proposta 
leġiżlazzjoni ġdida, issir diskussjoni xierqa dwar l-għażliet strateġiċi disponibbli għal 
qasam ta' politika speċifiku;

2. Jisħaq fuq il-ħtieġa għal stimi komprensivi tal-impatt bħala prerekwiżit għal leġiżlazzjoni 
ta' kwalità għolja u għat-traspożizzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar kif jixraq;

3. Jinnota li, biex stima tal-impatt tkun oġġettiva, jeħtieġ li l-Kummissjoni sistematikament 
tikkonsulta mal-partijiet kollha interessati, inklużi l-intrapriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet tal-ħarsien tal-konsumaturi;

4. Iqis l-istima tal-impatt bħala "dokument ħaj" li jifforma parti mill-proċess leġiżlattiv; 
jenfasizza l-ħtieġa li tkun garantita biżżejjed flessibbiltà biex ikunu jistgħu jsiru stimi tal-
impatt ulterjuri matul il-proċess leġiżlattiv;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiggarantixxi li jitqiesu r-rekwiżiti tal-ħarsien tal-
konsumatur billi tiżgura li l-istimi tal-impatt jeżaminaw l-effett potenzjali tal-proposti fuq 
il-konsumaturi, kif ukoll l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali tagħhom; 

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-istimi tal-impatt ikun fihom valutazzjoni 
sinifikanti tal-impatt soċjali tal-proposti;

7. Jilqa' l-fatt li l-Linji Gwida l-ġodda tal-Kummissjoni dwar l-Istimi tal-Impatt fihom 
impenn li teżamina l-impatt potenzjali tal-proposti fuq l-intrapriżi żgħar u medji;

8. Jenfasizza l-ħtieġa li l-ħidma tal-Bord għal-Istimi tal-Impatt tittejjeb billi jkun żgurat li 
sew l-esperti tal-Kummissjoni mill-oqsma kollha ta' politika milquta kif ukoll il-Parlament 
Ewropew ikunu rrappreżentati;

9. Iħeġġeġ lill-Kumitati kollha biex, qabel ma jikkunsidraw proposta leġiżlattiva, jiddiskutu 
mal-Kummissjoni fil-fond dwar l-istima tal-impatt.


