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MOZZJONI GĦAL RI¯OLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, is-Sussidjarjetà u l-Proporzjonalità u r-
Regolamentazzjoni Intelliġenti
(2011/2029(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet1,

– wara li kkunsidra l-po¿izzjoni tiegħu tat-15 ta' Diċembru 2010 dwar il-proposta għal 
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini2, 

– wara li kkunsidra r-ri¿oluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Frar 2010 dwar ir-revi¿joni tal-Ftehim ta' 
Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għat-terminu 
leġi¿lattiv li jmiss3,

– wara li kkunsidra r-ri¿oluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Settembru 2010 dwar Tfassil aħjar tal-
Liġijiet – il-15-il rapport mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità4,

– wara li kkunsidra r-ri¿oluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar is-26 Rapport 
Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tad-Dritt tal-Unjoni Ewropea (2008)5,

– wara li kkunsidra r-ri¿oluzzjoni tiegħu tal-X ta' Mejju 2011 dwar l-i¿gurar ta' studji tal-
impatt indipendenti6,

– wara li kkunsidra r-ri¿oluzzjoni tiegħu ta' X ta’ Lulju 2011 li dwar it-27 Rapport Annwali 
tal-Kummissjoni dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tad-Dritt tal-UE7,

– wara li kkunsidra l-'Linji Gwida Politiċi għall-Kummissjoni li Jmiss' ippre¿entati mill-
President tal-Kummissjoni fit-3 ta' Settembru 2009,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘Regolamentazzjoni 
Intelliġenti fl-Unjoni Ewropea' (COM(2010)0543),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (is-
17-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2009) (COM(2010)0547),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem 'It-Tielet Revi¿joni 
Strateġika ta’ Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea' (COM(2009)0015),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni bl-isem 'Tnaqqis tal-Pi¿ijiet 
                                               
1 ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0480.
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0009.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0311.
5 Testi adottati, P7_TA(2010)0437.
6 Testi Adottati, P7_TA(2011)0XXX.
7 Testi adottati, P7_TA(2011)0XXX.



PE458.789v01-00 4/10 PR\857812MT.doc

MT

Amministrattivi fl-Unjoni Ewropea' – rapport tal-progress 2008 u perspettivi tal-2009 
(COM(2009)0016),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni bl-isem 'It-Tielet Rapport ta’ 
Progress dwar l-Istrateġija għas-Simplifikazzjoni tal-Ambjent Regolatorju' 
(COM(2009)0017),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem 'Programm ta’ Azzjoni 
għat-Tnaqqis tal-Pi¿ijiet Amministrattivi fl-UE – Il-Pjanijiet għat-Tnaqqis Settorjali u l-
Azzjonijiet tal-2009' (COM(2009)0544),

– wara li kkunsidra r-rapport tas-17 ta’ Settembru 2009 tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ 
Partijiet Interessati Indipendenti dwar il-Pi¿ijiet Amministrattivi,

– wara li kkunsidra l-konklu¿jonijiet tal-Kunsill tal-Kompetittività tal-X ta’ Mejju 2011, 
dwar ir-Regolamentazzjoni Intelliġenti,

– wara li kkunsidra r-rapport bl-isem 'Smart Regulation: A cleaner, fairer and more 
competitive EU' ppreżentat fl-2010 mill-gvernijiet tad-Danimarka, l-Olanda u r-Renju 
Unit, 

– wara li kkunsidra l-ktejjeb bl-isem  ippubblikat fl-2011 mill-Gvern tar-Renju Unit,

– wara li kkunsidra l-ittra tat-18 ta' Marzu 2011 minn disa' Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern 
tal-Istati Membri lill-Presidenti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 
(A7-0000/2011),

A. billi l-aġenda tar-regolamentazzjoni intelliġenti kienet introdotta bħala parti mill-
Istrateġija UE2020, li timmira għall-ilħiq ta' '¿vilupp intelliġenti, sostenibbli u inklu¿iv' 
sas-sena 2020, primarjament billi jitnaqqsu pi¿ijiet amministrattivi għan-negozju bl-
i¿gurar ta' kwalità mtejba u bis-simplifikazzjoni tal-leġi¿lazzjoni attwali tal-UE,

B. billi l-applikazzjoni korretta tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità hija meħtieġa 
biex l-Unjoni Ewropea tiffunzjona sew u tippermetti li l-attivitajiet tal-istituzzjonijiet 
tagħha jilħqu dak li jistennew minnhom iċ-ċittadini tagħha, tal-kumpaniji li joperaw fis-
suq intern kif ukoll tal-amministrazzjonijiet nazzjonali u l-gvern lokali, u li ti¿gura li d-
deċi¿jonijiet jittieħdu kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadin,

C. billi l-kwistjoni tar-regolamentazzjoni intelliġenti m’għandhiex titqies biss fil-kuntest tal-
programm leġi¿lattiv tal-Kummissjoni, imma wkoll f'sens usa', b'rabta mal-
implimentazzjoni kontinwa tal-fatturi l-ġodda tat-Trattat ta' Lisbona li jolqtu l-proċeduri 
leġi¿lattivi,

D. billi t-Trattat ta' Lisbona fittex li jirmedja l-bilanċ tal-poteri bejn l-istituzzjonijiet Ewropej, 
u jqis il-Parlament fuq l-istess skala mal-Kunsill għal dak li għandu x'jaqsam ma' tfassil ta' 
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liġijiet skont il-proċedura leġi¿lattiva ordinarja,

E. billi titqies l-importanza fundamentali tal-konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati 
kollha, l-aktar mal-intrapri¿i ¿għar u medji (SMEs), fit-tħejjija ta’ abbozzi leġi¿lattivi, 
inklu¿i l-studji tal-impatt,

F. billi programm li bil-għan li jnaqqas il-pi¿ijiet amministrattivi kkaġunati mil-leġi¿lazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea ilu jaħdem mill-2005 u jfittex li sal-2012 inaqqas dawk il-pi¿ijiet 
b'25%, ekwivalenti għal 1.4% ¿ieda fil-livell tal-PDG, 

G. billi minkejja li l-Kummissjoni pproponiet mi¿uri biex jitnaqqsu l-pi¿ijiet amministrattivi 
li jaqb¿u l-mira stipulata, il-Parlament u l-Kunsill għad iridu jadottaw mi¿uri ta' ba¿i li 
jammontaw għal madwar kwart mill-mira tal-25%;

H. billi wieħed mill-oqsma ewlenin tal-programm huwa l-kejl ba¿i tal-kosts amministrattivi 
imsejjes fuq mudell standard tal-kosts,

I. billi l-u¿u ta' tekniki ta’ riformulazzjoni u kodifikazzjoni immirati biex jissimiplifikaw u 
jikkodifikaw il-leġi¿jalzzjoni attwali ji¿gura aktar ċarezza u konsistenza tal-
modifikazzjonijiet li jsiru,

J. billi l-implimentazzjoni korretta u fil-ħin minn Stati Membri hija ta' importanza kruċjali 
għal dak li għandu x'jaqsam ma' direttivi tal-Unjoni Ewropea, bħalma hi l-problema 
e¿istenti tal-hekk imsejjaħ “induratura” tal-leġi¿lazzjoni, i.e. l-inklu¿joni ta' obbligi li 
jmorru lil hinn mir-rekwi¿iti tal-liġi Ewropea,

K. billi d-diverġenzi minħabba implimentazzjonijiet diverġenti joħolqu sfidi kbar għal 
funzjonament effiċjenti u effikaċi tas-Suq Uniku, li jirri¿ultaw f'qasma fuq tliet livelli tal-
Istati Membri, inklu¿i dawk li l-implimentazzjoni tagħhom tkun inkorretta, jew tkun 
inkompleta jew ine¿atta, b'konsegwenzi ¿vantaġġu¿i fuq in-negozju Ewropew u fuq il-
konsumaturi u fuq aktar ¿vilupp,

L. billi t-Test tal-SMEs kien introdott fl-Att dwar in-Negozji ¿-¯għar, imma sa issa kien 
applikat għal minoranza tal-ka¿ijiet possibbli,

M. billi l-Viċi President tal-Kummissjoni, is-Sur Maroš Šefèoviè, esprima impenn sod 
rigward l-aġenda tar-regolamentazzjoni intelliġenti wara l-iskambju ta' opinjonijiet fil-
laqgħa tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tas-27 ta' Jannar 2011,

Kummenti ġenerali

1. Jenfasizza l-importanza assoluta li l-liġijiet ikunu sempliċi, ċari, aċċessibbli u jinftiehmu;

2. Jenfasizza bis-sħiħ il-ħtieġa li l-aġenda tar-Regolamentazzjoni Intelliġenti titqies 
b'importanza ewlenija f'kull stadju tal-proċess leġi¿lattiv, mill-formulazzjoni inizjali sal-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni;

3. Jinnota li l-atturi istituzzjonali Ewropej kollha għandhom rwol fil-promozzjoni u fit-
twassil ta' tfassil aħjar tal-liġijiet, skont il-prinċipji u l-gwida fl-aġenda tar-
Regolamentazzjoni Intelliġenti u l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-
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liġijiet; iqis li l-partijiet kollha involuti għandhom iġeddu l-impenn tagħhom għal dawn il-
prinċipji;

4. Iħeġġeġ lill-Presidenzi li jmiss u lill-Kummissjoni biex jibdew iħaddmu l-proċess ta' 
rinegozjar tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet; jiġbed l-attenzjoni, 
f'dan ir-rigward, għall-paragrafi relevanti tar-ri¿oluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Frar 2010 dwar 
il-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, b'mod 
speċjali għall-impenn konġunt mi¿-¿ewġ istituzzjonijiet li jaqblu dwar il-bidliet ewlenin bi 
tħejjija għal negozjati futuri mal-Kunsill tal-Ministri dwar l-adattament tal-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet skont id-dispo¿izzjonijiet il-ġodda tat-
Trattat ta' Lisbona;

It-tnaqqis tal-pi¿ijiet amministrattivi u l-i¿gurar ta' implimentazzjoni xierqa 

5. Jinsab imħasseb li l-programm biex inaqqas il-pi¿ijiet amministrattivi jista' ma jlaħħaqx il-
mira tiegħu li sal-2012 inaqqas il-pi¿ijiet amministrattivi b'25%, parzjalment minħabba li 
l-Parlament jew il-Kunsill mhumiex lesti jikkunsidraw u japprovaw il-mi¿uri proposti; 
jinnota f'dan ir-rigward il-valur li għandha ¿-¿ieda fl-u¿u ta' proċeduri aċċellerati għall-
adozzjoni ta’ dawn il-proposti; jimpenja ruħu li minnufih iqis il-proposti leġi¿lattivi li 
għandhom x'jaqsmu ma' mi¿uri simili, u jistieden lill-Kunsill biex jagħmel dak kollu li 
jista' biex ji¿gura li t-tnaqqis tal-pi¿ijiet amministrattivi identifikati mill-programm jiġi 
adottat; 

6. Iħeġġeġ lill-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti dwar il-Pi¿ijiet 
Amministrattiv biex jibdew jitkellmu mal-SMEs minn madwar l-Ewropa, biex jidentifika 
l-ostakli l-aktar referuti li ma jħallux in-negozju jsir ma' Stati Membri oħra fi ħdan is-Suq 
Uniku, u jipproponi mi¿uri biex jitneħħew jew jitnaqqsu dawn l-ostakli għal ¿ieda fl-
i¿vilupp;

7. Jenfasizza l-ħtieġa li l-programm ikompli għaddej wara l-2012 biex ikopri t-terminu tal-
Kummissjoni attwali, b'mira aktar ambizzju¿a u b'mandat imtejjeb, ħalli l-programm ikun 
jista’ jmur lil hinn mill- pi¿ijiet amministrattivi biss imma jindirizza wkoll il-pi¿ijiet 
regulatorji u ¿-¿ieda fl-ispejje¿ ġejjin mil-leġi¿lazzjoni sħiħa tal-UE, inklu¿i s-'sikkaturi 
¿ejda' regulatorji; 

8. Jinnota li, biex ikun ¿gurat li programmi attwali u futuri li jnaqqsu l-pi¿ijiet ikollhom 
suċċess, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkoperaw flimkien biex ikunu 
evitati d-diskrepanzi fl-interpratazzjoni u ”l-induratura” tal-leġi¿lazzjoni (bi¿-¿ieda ta' 
rekwi¿iti aktar stretti għall-implimentazzjoni domestika tal-leġi¿lazzjoni li ma tkunx 
imnissla mil-liġi tal-UE);

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintroduċu aktar informazzjoni meta 
jirrapportaw ir-rekwi¿iti wara li jimplimentaw leġi¿lazzjoni speċifika biex jindirizzaw il-
problema tal-“induratura”; iqis li d-dikrepanzi jistgħu jitnaqqsu sinifikattivament jekk l-
Istati Membri jintalbu jagħtu opinjonijiet motivati fejn jispjegaw għaliex iddeċidew li 
jmorru lil hinn mill-istandards ifformati fid-direttivi li jkunu qed jimplimentaw; 

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli timplimenta l-mi¿uri tal-pjan settorjali biex 
jitnaqqsu l-pi¿ijiet amministrattivi; 
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Il-formulazzjoni tal-politika

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel u¿u aħjar tal-White Papers li jissottomettu għall-
konsiderazzjoni abbozzi ta' proposti leġi¿lattivi; iqis li dan inaqqas il-frekwenza ta' 
revi¿joni waqt il-proċess leġi¿lattiv li parti sostanzjali mill-proposti, jekk mhux kollha, 
ikollhom jgħaddu minnha; barra minn hekk iqis li dan ikun jgħin l-evalwazzjoni tal-
proporzjonalità tal-leġi¿lazzjoni ssuġġerita, li hija ġeneralment diffiċli minħabba li fil-
bidu jkunu ppre¿entati biss deskrizzjonijiet ġenerali tal-proposti fil-forma ta' Green Paper;

12. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni biex tirrevedi l-proċedura ta' konsultazzjoni tagħha, u 
japprova d-deċi¿joni meħuda biex il-perjodu minimu ta' konsultazzjoni jittawwal għal 12-
il ġimgħa; jenfasizza, madankollu, li hemm b¿onn li jkunu involuti dawk kollha interessati 
u jqis li l-Kummissjoni tista' tesplora metodi dwar l-introduzzjoni ta' proċeduri inklu¿ivi li 
jkattru l-għarfien; iqis li proċedura simili tkun tista' tinkludi l-identifikazzjoni ta' persuni 
interessati, kemm nazzjonali kif ukoll Ewropej, u li għandhom interess fl-oqsma tal-
politika u l-proposti relevanti, biex ikunu involuti direttament fil-proċess ta' 
konsultazzjoni;

13. Iqis li l-metodi mhux simmetriċi attwali u l-forom ta' konsultazzjoni ma jinkoraġġixxux 
reazzjonijiet mill-persuni interessati kollha; jinnota n-nuqqas ta' sodisfazzjon espress minn 
dawk li wieġbu rigward il-forma u l-kontenut ta' kwestjonarji onlajn; jissuġġerxxi li 
metodu komuni li jkun jinvolvi forma standard għal tweġibiet fuq konsultazzjonijiet 
jissimplifika l-ħajja ta' dawk li jwieġbu u jinkoraġġixxi informazzjoni bi tweġibiet 
maqsuma b'mod aktar ddettaljat u rraġunat, li jkunu jkopru varjetà ta' kwistjonijiet politiki 
u għa¿liet differenti li fuqhom tkun saret il-konsultazzjoni;

14. Jesprimi tħassib rigward i¿-¿ieda fil-kumplessità tad-dokumenti konsultattivi, u jqis li 
għandhom isiru sforzi, inklu¿ aktar u¿u tal-White Papers, biex ikunu ssimplifikati bil-
ħsieb li t-tweġibiet mill-persuni interessati jkunu inkoraġġiti, waqt li ti¿died l-aċċessibbiltà 
tagħhom għaċ-ċittadini; jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha tistħarreġ jekk għandux 
jiddaħħal 'test taċ-ċarezza', biex ikun ¿gurat li d-dokumenti konsultattivi jinftiehmu 
faċilment u jkunu jistgħu jimtlew bla taħbit;

15. Jenfasizza l-importanza li tingħata garanzija fuq l-indipendenza u l-kredibbiltà tal-anali¿i 
mmexxija mill-Kummissjoni rigward l-istudji tal-impatt sabiex jintlaħqu l-objettivi 
ġenerali tal-aġenda tar-regolamentazzjoni intelliġenti, u jtenni l-po¿izzjoni tal-Parlament 
dwar il-kwistjoni kif espressa fir-ri¿oluzzjoni tiegħu tal-X ta' Mejju 2011; 

16. Japprova bis-sħiħ il-propo¿izzjoni li, fejn liġijiet ġodda jkunu jimponu spejje¿ fuq in-
negozji, għandhom ikunu identifikati kumpensi li jpaċu, billi jitnaqqsu pi¿ijiet regulatorji 
band'oħra; dan iqisu bħala aspett ewlieni għal programmi futuri, li jnaqqas il-pi¿ijiet u 
jtejjeb il-qafas regulatorju għan-negoziji kollha; 

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex meta tkun qed tifformola leġi¿lazzjoni ġdida tagħti 
importanza assoluta fuq l-impatt possibbli fuq intrapri¿i ¿għar u medji; jistieden lill-
Kummissjoni biex tfittex li te¿enta lill-SMEs mir-regolamentazzjoni fejn id-
dispo¿izzjonijiet jkunu jaffettwahom disproporzjonament u fejn ma jkunx hemm raġuni 
soda għall-inklu¿joni tagħhom fl-ambitu tal-leġi¿lazzjoni; iqis bis-sħiħ li dispo¿izzjonijiet 
simili ta' taffija jista' jkollhom effett po¿ittiv fuq l-implimentazzjoni u l-u¿u tar-
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regolamentazzjoni; partikolarment għal intrapri¿i ¿għar u ¿għar ħafna; 

18. Iqis f'dan ir-rigward li t-Test tal-SME adottat fl-Att dwar in-Negozji ¿-¯għar għandu rwol 
ewlieni x'jaqdi, u jistenna l-Kummissjoni tu¿a dan it-test bis-sħiħ; jenfasizza l-ħtieġa li l-
Kummissjoni ti¿gura l-applikazzjoni konsistenti tat-Test tal-SME madwar id-Direttorati fi 
ħdan il-Kummissjoni, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jinkludu kunsiderazzjonijiet simili meta 
jkunu qed jieħdu deċi¿jonijiet fuq livell nazzjonali;

Is-simplifikazzjoni u l-evalwazzjoni ex-post

19. Jiġbed l-attenzjoni għat-talba ripetuta tiegħu li d-direttivi, sistematikament, għandu 
jkollhom rekwi¿it li jkun jorbot lill-Istati Membri joħolqu skeda ta' korrelazzjoni meta 
jagħmlu traspo¿izzjoni ta' direttivi fis-sistema legali nazzjonali; jenfasizza, barra minn 
hekk, il-po¿izzjoni tiegħu li r-rapporti m'għandhomx ikunu inklu¿i fl-abbozz tal-aġenda 
tas-sessjoni plenarja jekk ma jkunx hemm dawn l-iskedi ta' korrelazzjoni;

20. Jenfasizza li l-metodu ta’ riformulazzjoni dejjem għandu jintu¿a għal emendi tal-liġijiet 
fis-seħħ; fl-istess waqt jirrikonoxxi u japprezza d-drittijiet tal-Kummissjoni fill-proċedura 
leġi¿lattiva; 

21. Jilqa' l-u¿u usa' tal-evalwazzjoni ex-post tal-leġi¿lazzjoni implimentata; jenfasizza, 
madankollu, li evalwazzjoni simili għandha tintu¿a għal-leġi¿lazzjoni kollha, u mhux biss 
f'setturi ewlenin; jinnota f'dan ir-rigward li għandhom jitqiesu wkoll l-implimentazzjoni u 
d-delegazzjoni tal-atti; jistieden lill-Kummissjoni tespandi l-evalwazzjoni ex-post fl-
oqsma kollha tal-politika; u jissuġġerixxi li l-klawsoli ta' estinzjoni li jinfurzaw ir-
revi¿jonijiet jistgħu jkunu mezzi siewja biex ikun garantit il-fatt li r-regolamenti li jibqgħu 
fis-seħħ ikunu neċessarji u proporzjonati;

L-i¿gurar tat-tmexxija u tal-vivġilanza kontinwa

22. Jilqa' l-appoġġ personali li l-President tal-Kummissjoni ta lill-aġenda tar-
Regolamentazzjoni Intelliġenti; iqis il-kwistjoni bħala waħda li għandha importanza 
bi¿¿ejjed biex tirrikjedi tmexxija politika reali mill-Kummissjoni ħalli din il-kwistjoni 
¿¿ommha fuq quddiem tal-aġenda politika, u f'dan ir-rigward jissuġġerixxi li l-aġenda 
tinġieb 'il quddiem bħala parti ewlenija tal-portfoljo ta' wieħed mill- Kummissarji fil-
Kulleġġ; jinnota li, min-naħa tiegħu, il-Parlament għandu jistħarreġ metodi li j¿idu l-
importanza marbuta mat-tfassil aħjar tal-liġijiet fi ħdan il-kumitati tiegħu, u jqis li l-u¿u 
tal-laqgħat bejn il-kumitati biex jindirizzaw din il-kwistjoni jirrikjedi aktar ħsieb;

23. Jimpenja ruħu li jibqa' viġilanti fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-
aġenda tar-regolamentazzjoni intelliġenti, u jistenna r-rapport ta' progress skedat għat-tieni 
nofs tal-2012; 

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-ri¿oluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kummenti ġenerali

Il-komunikazzjoni tar-regolamentazzjoni intelliġenti tespandi fuq il-Konklu¿jonijiet tal-
Presidenza mill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2007 fuq l-Istrateġija mġedda ta' Lisbona 
għall-I¿vilupp u l-Impjiegi u l-'Linji Gwida Politiċi għall-Kummissjoni li Jmiss' tal-President 
tal-Kummissjoni Barroso, fejn kien issuġġerit li l-Istrateġija ta' Lisbona tinqaleb fl-istrateġija 
UE 2020, li kellha tenfasizza l-kompetittività u inqas pi¿ijiet amministrattivi bis-saħħa tar-
regolamentazzjoni intelliġenti biex tagħmel is-swieq jaħdmu għan-nies, u b'ħarsa speċifika 
fuq il-konsultazzjonijiet pubbliċi, l-istudji ta' impatt, il-komitoloġija u s-simplifikazzjoni tal-
leġi¿lazzjoni attwali.

Waqt li dan kollu jista' jkun deskritt, superfiċjalment, bħala sempliċiment il-għoti ta' isem 
ġdid tal-aġenda mtejba tar-regolamentazzjoni attwali, il-fatt li l-kwistjonijiet tqiegħdu iktar 
fuq quddiem tal-aġenda għandu minkejja kollox jintlaqa', u l-Parlament, flimkien ma' 
istituzzjonijiet oħra Ewropej u l-Istati Membri, għandhom issa jagħmlu l-parti tagħhom biex 
ji¿guraw li l-momentum li ntlaħaq ri¿ultat ta' hekk jibqa' jin¿amm u li l-attivitajiet jissaħħu fl-
oqsma relevanti kollha.  

Il-Parlamenti Nazzjonali

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, il-parlamenti nazzjonali 
għandhom rwol ikbar fl-i¿gurar tar-rispett lejn il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Waqt li sa issa 
daħlu numru konsiderevoli ta' kontribuzzjonijiet u opinjonijiet motivati, il-modalitajiet e¿atti 
ta' din l-innovazzjoni, partikolarment l-ambitu u l-kontenut tal-kontribuzzjonijiet, għadhom 
qed jinħadmu u għadhom qed jiġu ddeterminati.

Billi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità tkopri s-
sena 2009, din l-innovazzjoni fit-Trattat ta' Lisbona kienet għalhekk fis-seħħ għal xahar biss 
tal-perjodu relevanti. Madankollu l-Parlament rċieva 300 sottomissjoni mill-parlamenti 
nazzjonali u jkun xieraq li jieħu din l-opportunità biex jagħti l-fehma tiegħu dwar il-
funzjonament effikaċi tas-sistemi implimentati fil-Parlament biex jakkomodaw din l-
innovazzjoni, u jidentifika kwalunkwe nuqqas u jissuġġerixxi titjib.  

It-tnaqqis fil-pi¿ijiet amministrattivi u l-i¿gurar ta' implimentazzjoni xierqa 

Jidher li ma tantx huwa possibbli li l-mira tal-programm li jitnaqqsu l-pi¿ijiet amministrattivi, 
25% sal-2012, tintlaħaq mingħajr ¿ieda fl-impenn u fl-azzjoni. Għandhom għalhekk jissaħħu 
l-mi¿uri li ttieħdu diġà u għandu jitqawwa l-livell ta' ambizzjoni. Dawk kollha interessati li 
huma involuti għandhom jintensifikaw l-azzjoni tagħhom, mhux biss biex tintlaħaq il-mira 
ta' 25%, imma wkoll biex jitnaqqsu iktar l-ispejje¿ matul il-ħajja ta' din il-Kummissjoni u 
wara l-2014. 

Id-diskrepanzi fl-interpretazzjoni u l-“induratura” tal-leġi¿lazzjoni huma kwistjonijiet ewlenin 
li għandhom ikunu indirizzati primarjament mill-Istati Membri nfushom meta jimplimentaw u 
jagħmlu traspo¿izzjoni tal-leġi¿lazzjoni f'liġi nazzjonali, imma wkoll mill-Kummissjoni fir-
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rwol tagħha bħala għassiesa tat-trattati. L-Istati Membri għandhom għalhekk jintalbu 
jiġġustifikaw id-deċi¿joni tagħhom li jintroduċu rekwi¿iti ogħla fil-leġi¿lazzjoni domestika 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-istandards fformati fil-leġi¿lazzjoni tal-UE li jkunu qed jiġu 
implimentati.

Il-formulazzjoni tal-politika

Il-proposti tal-leġi¿lazzjoni tal-UE għandha tkun ippreċeduta minn fa¿i dettaljata preparatorja, 
fejn il-pre¿entazzjoni mill-Kummissjoni ta' White Paper u t-twettiq ta' konsultazzjonijiet 
komprensivi u inklu¿ivi u l-istudji tal-impatt għandhom ikunu mandatorji. L-effetti fuq l-
intrapri¿i ¿għar u medji (SMEs) għandhom jitqiesu dejjem bħala aktar iebsa minħabba r-
rekwi¿iti regulatorji minn korporazzjonijiet ikbar.

Is-simplifikazzjoni u l-evalwazzjoni ex-post

Il-ħtieġa ta' skedi ta' korrelazzjoni li jkunu jakkumpanjaw it-traspo¿izzjoni ta' direttivi minn 
Stati Membri għandha għal darb'oħra tkun imtennija u l-Parlament għandu jkun innovattiv fil-
proposti ta' inċentivi biex jagħmel din possibbli għal kull parti partikulari tal-leġi¿lazzjoni.

Il-programm ta' simplifikazzjoni tal-Kummissjoni għandu jħares fid-dettall b'iktar qawwa fuq 
it-teknika tar-riformulazzjoni, u huwa importanti li ji¿gura li l-leġi¿lazzjoni attwali hija 
kontinwament evalwata sabiex jiddetermina jekk għandhiex tkun iktar issimplifikata jew, 
skont il-ka¿ li jkun, titħassar.

L-i¿gurar tat-tmexxija u tal-vivġilanza kontinwa

Hemm b¿onn ta' tmexxija politika reali mill-istituzzjonijiet u l-Istati Membri sabiex tissaħħaħ 
l-aġenda tar-regolamentazzjoni intelliġenti, imma l-Kummissjoni għandha rwol ewlieni biex 
din il-kwistjoni tin¿amm fuq quddiem tal-aġenda politika. Dn il-kwistjoni għandha għalhekk 
tiġi fdata f’idejn Kummissarju, bħala parti ewlenija tal-portfoljo tiegħu jew tagħha. 

Il-Parlament għandu fl-istess waqt jistħarreġ metodi biex i¿id l-impenn għar-
regolamentazzjoni intelliġenti, bl-u¿u, ngħidu aħna, tal-laqgħat bejn il-kumitati.

Il-Kummissjoni għandha tippre¿enta rapport ta' progress dwar l-aġenda tar-regolamentazzjoni 
intelliġenti fit-tieni nofs tal-2012. Il-Parlament għandu jkun ċert li jagħmel segwitu mill-qrib 
fuq kull aspett f''dan il-qasam. 


