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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija qed jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jisħaq li l-Bord dwar l-Istimi tal-Impatt (IAB) tal-Kummissjoni għandu jkun indipendenti 
mill-Kummissjoni Ewropea u jikkonsisti minn membri indipendenti mhux eżekuttivi li 
jagħtu rendikont lill-Parlament Ewropew u li huma maħtura minnu;

2. Jemmen li l-IAB għandu jkun f'pożizzjoni li jivverifika l-kalkoli tan-nefqa tal-valutazzjoni 
tal-impatt (IA) u jistabbilixxi kalkoli tan-nefqa indipendenti bl-għajnuna tal-esperti 
indipendenti fejn ikun meħtieġ;

3. Jemmen li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom isiru b'mod sistematiku għal kwalunkwe 
proposta leġiżlattiva u jitlob lill-Kummissjoni, għall-każijiet eċċezzjonali li għalihom ma 
tkunx tista' ssir valutazzjoni tal-impatt, biex dejjem tipprovdi ġustifikazzjoni raġunata 
għaliex ma tkunx saret valutazzjoni tal-impatt;

4. Jargumenta li kull valutazzjoni tal-impatt għandha tinkludi kunsiderazzjoni ta' politiki 
alternattivi u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex twaqqaf mekkaniżmu biex tiġi żgurata 
kooperazzjoni interistituzzjonali akbar.

5. Jisħaq fuq il-fatt li l-valutazzjoni tal-impatt għandha tkun aġġornata matul iċ-ċiklu tal-
leġiżlar, b'mod partikolari biex jitqiesu l-bidliet sostantivi għall-proposta leġiżlattiva 
inizjali li titressaq mill-Kummissjoni, u li l-aġġornament ikun disponibbli qabel il-
votazzjoni finali fil-Parlament;

6. Jisħaq fuq il-fatt li l-piż amministrattiv ta' leġiżlazzjoni ġdida li jrid jitpoġġa fuq in-
negozju u l-amministrazzjoni pubblika għandu jkun element ewlieni meqjus mill-
valutazzjonijiet tal-impatt, u l-ispejjeż amministrattivi u ta' konformità għandhom, jekk hu 
possibbli, jiġu kkwantifikati; iħeġġeġ li l-effetti ta' regolazzjoni ġdida fuq l-industrija jridu 
jitqiesu fid-dettall u li t-test tal-SMEs irid jiġi applikat b'mod kostanti biex jiġi evalwat l-
impatt tar-regolazzjoni l-ġdida b'mod partikolari fuq l-SMEs;

7. Iqis li l-metodoloġija għall-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt tal-IAB għandha tkun 
evalwata regolarment minn korp indipendenti bħal ma hija l-Qorti tal-Awdituri; iħeġġeġ li 
l-evalwazzjonijiet ex-post isiru biex juru jekk il-politika kinetx effettiva u biex 
jottimizzaw il-metodoloġija għall-evalwazzjonijiet tal-impatt.


