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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. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE josservaw l-Artikolu 153, paragrafu 2b tat-TFUE li 
jitlobhom jevitaw milli jgħaddu liġijiet li jimponu restrizzjonijiet amministrattivi, 
finanzjarji u legali li jxekklu l-ħolqien u l-iżvilupp tal-SMEs;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tapplika test tal-SME, u b'mod partikolari test għall-
proposti leġiżlattivi l-ġodda kollha, li jkun ibbażat fuq il-prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-
Żgħir";

3. Jistieden lill-Kumitati Parlamentari kollha biex japplikaw ukoll test tal-SME fuq ir-
rapporti leġiżlattivi, darba li tkun saret votazzjoni dwarhom fil-Kumitat rispettiv u li jkunu 
qegħdin jitressqu għal approvazzjoni quddiem il-plenarja, u biex iżidu r-riżultati ta' dan it-
test mad-dokumenti li jkunu se jitressqu lill-plenarja;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-introduzzjoni ta' regola "one-in, one-out", fejn ma 
titressaq l-ebda proposta ġdida, mingħajr ma jiġi rtirat strument leġiżlattiv eżistenti 
f'qasam ta' politika simili;

5. Jirrikonoxxi l-importanza tal-Valutazzjonijiet tal-Impatt u jistieden lill-Kumitati 
Parlamentari kollha jagħtu kunsiderazzjoni sħiħa lil dawn il-Valutazzjonijiet tal-Impatt;

6. Jistieden lill-Kummissjoni ittejjeb aktar it-tempestività tal-Bord ta' Valutazzjoni tal-
Impatt, il-kwantifikazzjoni tal-ispejjeż ta' implimentazzjoni u ta' infurzar u l-piż 
amministrattiv potenzjali tal-leġiżlazzjoni proposta, kif suġġerit mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri fir-Rapport Speċjali tiegħu dwar il-Valutazzjonijiet tal-Impatt1;

7. Jistieden lill-Kummissjoni taċċerta li l-Valutazzjonijiet tal-Impatt jeżaminaw, b'mod 
ibbilanċjat, l-effetti potenzjali tal-leġiżlazzjoni proposta kemm għall-komunità 
kummerċjali u għas-soċjetà kollha kemm hi;

8. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina, b'mod partikolari, ir-regolamenti ta' finanzjament 
kollha sabiex tnaqqas il-piż amministrattiv għall-applikanti għal sussidji tal-UE.

                                               
1 Il-Valutazzjonijiet tal-Impatt fl-istituzzjonijiet tal-UE: Huma ta’ appoġġ għat-teħid tad-deċiżjonijiet? Rapport 
Speċjali Nru 3/2010.


