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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-baġit tal-Unjoni għall-2022 u l-implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll il-qafas 
finanzjarju pluriennali (QFP) 2021-2027 kollu kemm hu, għandhom jissodisfaw l-
aspettattivi taċ-ċittadini li l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 u l-kriżijiet 
ekonomiċi se jkun mgħaġġel, reżiljenti, sostenibbli, soċjalment ġust u ekwu, u li għandu 
jaċċelera t-tranżizzjoni lejn ekonomija li tiżgura l-benessri fil-kuntest tal-limiti 
planetarji; jenfasizza li l-baġit tal-Unjoni għall-2022 għandu jikkontribwixxi għat-
trawwim ta' rkupru ekonomiku b'saħħtu kif ukoll għall-ħolqien tal-impjiegi u l-
kompetittività Ewropea;

2. Ifakkar li dan il-baġit għandu jkun allinjat mal-aktar politiki reċenti adottati mill-
Unjoni, fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, u b'hekk jirrifletti bidla fundamentali; 
ifakkar li xi politiki, bħall-Politika Agrikola Komuni (PAK), għandhom jirriflettu din il-
bidla permezz tal-ippjanar strateġiku relattiv;

3. Jenfasizza li dan il-baġit għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-miri klimatiċi u 
ambjentali riveduti tal-UE għall-2030 – inklużi l-miri u l-objettivi stabbiliti fl-Istrateġija 
għall-Bijodiversità u fl-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt – kif ukoll il-miri tal-Unjoni 
dwar l-enerġija u l-ekonomija ċirkolari u l-objettiv tagħha li tkun newtrali għall-klima 
sa mhux aktar tard mill-2050 f'konformità mal-għan tal-Ftehim ta' Pariġi biex iż-żieda 
fit-temperatura globali tkun limitata għal inqas minn 1,5 °C, filwaqt li jiġu appoġġjati l-
Istati Membri li batew l-aktar u tiġi żgurata tranżizzjoni ekoloġika u ġusta għal kulħadd 
bl-inklużjoni soċjali u l-koeżjoni reġjonali permezz tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; 
jenfasizza li għandu jingħata appoġġ adegwat lill-Istati Membri li ntlaqtu l-agħar mill-
pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi soċjoekonomiċi tagħha;

4. Jitlob użu akbar tal-fondi internazzjonali u tal-Unjoni għall-klima fil-protezzjoni u r-
restawr tal-ekosistemi naturali bħala mod li bih jinkisbu benefiċċji kondiviżi bejn il-
bijodiversità u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih;

5. Jenfasizza l-importanza li l-miri tal-Unjoni għall-integrazzjoni tal-klima u l-
bijodiversità1 jintlaħqu kemm jista' jkun malajr, inkluż bl-użu tal-fondi l-ġodda 
disponibbli fl-ambitu tal-istrument ta' Next Generation EU (NGEU), partikolarment il-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF)2 u l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta; ifakkar 
fil-pożizzjoni tal-Parlament li 10 % tal-baġit tal-Unjoni għandu jiġi allokat għall-infiq 
relatat mal-bijodiversità; jisħaq fuq l-importanza li dawk il-fondi jintużaw anke biex tiġi 
żgurata tranżizzjoni ġusta bbażata fuq is-solidarjetà u l-ekwità; jenfasizza li hu 
essenzjali li l-fondi mill-QFP 2021-2027 u l-NGEU jingħataw biss għal attivitajiet li 
jkunu konformi mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" u jkunu konsistenti mal-
objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi kif stabbiliti fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-

1 30 % tan-nefqa tal-UE bħala kontribut għall-objettivi klimatiċi, u livelli ta' nfiq annwali għall-bijodiversità ta' 
mhux inqas minn 7,5 % fl-2024, li jitilgħu għal 10 % fl-2026 u l-2027.
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21 ta' Lulju 2020;

6. Ifakkar li l-pożizzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-
Ikel tal-5 ta' Settembru 2019 kienet li tiġi stabbilita mira ta' 40 % għall-integrazzjoni tat-
tibdil tal-klima fil-QFP 2021-2027; jinnota li l-infiq globali għall-bijodiversità fil-
perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 kien ta' 8 %; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-
fatt li l-mira attwali ta' 7,5 % għall-bijodiversità tirrappreżenta tnaqqis fl-infiq meta 
mqabbel mal-QFP preċedenti; 

7. Jistenna li l-baġit tal-Unjoni għall-2022 iservi bħala pass 'il quddiem biex tintlaħaq il-
mira ta' nfiq għall-bijodiversità tal-QFP ta' mill-inqas 10 % mill-aktar fis possibbli u li 
jiffaċilita l-iżblukkar ta' nefqa ta' mill-inqas EUR 20 biljun fis-sena fuq in-natura2; 
jiddispjaċih li la l-proposta tal-UE għall-2022 u lanqas l-estimi preliminari għall-2023-
2027 ma jissodisfaw dawk l-aspettattivi u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jżidu l-isforzi tagħhom biex jirrispettaw il-Ftehim Interistituzzjonali tas-
16 ta' Diċembru 2020 u jintlaħqu l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-istrateġiji 
sussegwenti tal-Unjoni;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex, qabel ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP 2021-2027, 
twettaq valutazzjoni dwar jekk il-miri tal-infiq għall-klima u l-bijodiversità humiex 
biżżejjed biex jintlaħqu l-objettivi tat-Tmien Programm ta' Azzjoni Ambjentali, jew 
jekk hemmx bżonn jiżdiedu;

9. Itenni l-appell tiegħu għall-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji dannużi u għal koerenza 
bejn il-fondi u l-programmi kollha tal-Unjoni; jinsisti li l-proġetti u l-programmi li 
mhumiex konsistenti mal-objettiv li t-tisħin globali jiġi limitat għal inqas minn 1,5 °C, 
jew mal-objettiv li jitwaqqaf u jitreġġa' lura t-telf tal-bijodiversità, m'għandhomx ikunu 
eliġibbli għal appoġġ mill-baġit tal-Unjoni;

10. Ifakkar li n-nefqa tal-Unjoni għandha tkun konsistenti mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara" 
tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jinnota li l-Kummissjoni ħarġet gwida teknika dwar l-
applikazzjoni ta' "la tagħmilx ħsara sinifikanti" fl-ambitu tal-RRF; jistieden lill-
Kummissjoni toħroġ gwida teknika ulterjuri biex tiżgura li l-infiq tal-Unjoni taħt il-
programmi kollha jirrispetta l-prinċipju "la tagħmilx ħsara" u tevita li proġetti li kienu 
meqjusa bi ksur tal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" fl-ambitu tal-RRF jiġu 
appoġġjati minn programmi oħra tal-Unjoni;

11. Jirrikonoxxi li l-PAK għandha rwol ewlieni biex jiġi żgurat jekk il-miri tal-infiq għall-
klima u l-bijodiversità jintlaħqux jew le; itenni l-appell tiegħu biex il-PAK tkun 
konformi bis-sħiħ mal-ambizzjoni dejjem akbar tal-Unjoni fil-qasam tal-klima u l-
bijodiversità; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-koerenza tal-PAK aġġornata mal-
objettivi riveduti tal-Unjoni dwar il-klima u l-bijodiversità u tipproponi rimedji biex 
tiżgura l-allinjament sħiħ tal-PAK ma' dawk l-objettivi;

12. Jesiġi li l-investimenti kollha fl-infrastruttura jkunu reżiljenti għall-impatti negattivi tat-
tibdil fil-klima u konformi mal-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" kif ukoll 
mal-objettiv li t-tisħin globali jiġi limitat għal taħt il-1,5 °C; jitlob l-integrazzjoni tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-analiżi obbligatorja tal-ispejjeż u l-benefiċċji matul iċ-

2 P9_TA(2021)0277.
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ċiklu tal-ħajja sħiħ tal-proġett bl-użu tal-aktar xenarju bażi probabbli biex jiġu evitati l-
assi mhux rekuperabbli;

13. Itenni l-appell tiegħu biex in-nefqa relatata mal-klima u l-bijodiversità tiġi traċċata 
permezz ta' metodoloġiji robusti, trasparenti, affidabbli u komprensivi biex jintlaħqu l-
miri applikabbli; jinsisti li l-metodoloġija għall-infiq fuq il-klima għandha tqis l-effetti 
tal-eliminazzjoni gradwali tal-finanzjament tal-NGEU, u fejn fattibbli tiddistingwi bejn 
il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih; jilqa' l-"mekkaniżmu ta' 
aġġustament għall-klima" l-ġdid li jista' jiġi attivat biex l-infiq jiġi mmodifikat f'każ ta' 
progress insuffiċjenti; jistenna li l-Kummissjoni tqis it-tħassib espress mill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri fir-Rapport Speċjali Nru 16/20213  fit-tfassil tal-metodoloġija l-
ġdida; jistenna li r-rappurtar ikun diżaggregat u li tingħata stampa ġenerali adegwata 
tan-nefqiet individwali u l-impatti tagħhom; jistenna bil-ħerqa l-konsultazzjonijiet u l-
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni u r-rapport annwali kemm 
dwar il-mira klimatika kif ukoll dwar il-mira tal-bijodiversità, kif stabbilit fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-16 ta' Diċembru 2020; jilqa' l-fatt li se jiġi kkunsidrat it-trikkib li 
jeżisti bejn l-objettivi klimatiċi u dawk relatati mal-bijodiversità;

14. Jirrimarka l-bżonn li fil-baġit tal-Unjoni għall-2022 jiġu żgurati riżorsi suffiċjenti biex 
jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti;

15. Jenfasizza li t-traċċar tal-infiq relatat mal-klima u l-bijodiversità għandu jiddependi fuq 
approċċ ibbażat fuq ix-xjenza u fuq iċ-ċiklu tal-ħajja sabiex jiġi miġġieled ir-riskju ta' 
greenwashing;

16. Jilqa' l-fatt li l-metodoloġija biex jiġi traċċat l-infiq fuq il-klima se tkun ibbażata fuq l-
użu tal-eżitu, aktar milli fuq l-indikaturi tal-eżitu maħsub, kif ukoll li din se tintuża fl-
aktar livell baxx ta' granularità possibbli;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta metodu aħjar għat-traċċar tan-nefqa relatata mal-
bijodiversità fil-baġit tal-Unjoni u valutazzjoni sħiħa tal-ħtiġijiet ta' finanzjament għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030, il-livelli attwali 
ta' finanzjament u d-diskrepanza finanzjarja rimanenti;

18. Jilqa' l-mekkaniżmu ta' korrezzjoni stabbilit fil-Ftehim Interistituzzjonali tas-
16 ta' Diċembru 2020 fir-rigward tal-mira klimatika; jistieden lill-Kummissjoni tressaq 
mekkaniżmu ta' korrezzjoni għall-mira tal-bijodiversità f'każ li l-infiq jaqa' taħt il-miri 
previsti;

19. Iqis li fil-baġit tal-Unjoni għall-2022 għandhom jiġu żgurati biżżejjed riżorsi biex 
jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija għall-Bijodiversità għall-2030 u l-Inizjattiva tal-UE 
dwar il-Pollinaturi, l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt, l-Istrateġija dwar is-Sustanzi 
Kimiċi għas-Sostenibbiltà, il-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari, il-Pjan ta' 
Azzjoni ta' Tniġġis Żero, l-Istrateġija Tematika l-ġdida dwar il-Ħamrija u l-Istrateġija 
tal-UE għall-Foresti; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tiżgura minnufih livell 
adegwat ta' riżorsi umani għad-direttorati involuti fl-iżgurar tal-implimentazzjoni sħiħa 
ta' dawn l-istrateġiji; jesprimi tħassib dwar il-fatt li, f'dawn l-aħħar snin, il-persunal tad-

3 Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2021: Il-Politika Agrikola Komuni u l-klima: Nofs l-infiq tal-UE fuq il-klima iżda l-
emissjonijiet mill-azjendi agrikoli mhumiex qed jonqsu.
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Direttorat Ġenerali għall-Ambjent tal-Kummissjoni tnaqqas b'mod sinifikanti u 
jirrappreżenta biss 1,73 % tal-persunal kollu tal-Kummissjoni, li jipperikola s-suċċess 
fl-implimentazzjoni u l-infurzar tal-politiki tal-Unjoni, u jitlob iż-żieda imminenti 
tiegħu;

20. Iqis li hu essenzjali li fil-baġit tal-Unjoni għall-2022 jiġu żgurati biżżejjed riżorsi għall-
investiment fil-ħiliet; ifakkar li l-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa sservi biex issaħħaħ 
is-sostenibbiltà kompetittiva u r-reżiljenza tal-Unjoni; jissottolinja l-importanza li jiġu 
żviluppati l-ħiliet tal-Ewropej sabiex jinħatfu l-opportunitajiet tat-tranżizzjoni 
ekoloġika;

21. Jilqa' ż-żieda fil-baġits għall-programm EU4Health u l-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili (rescEU) sabiex jingħata appoġġ lill-Unjoni Ewropea tas-Saħħa u 
tissaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni li tirrispondi għall-kriżijiet u tibni reżiljenza għax-
xokkijiet li jista' jkun hemm fil-futur; itenni li għandu jiġi pprovdut finanzjament 
adegwat lill-Inkubatur HERA sa ma titwaqqaf Awtorità Ewropea ġdida għat-Tħejjija u 
għar-Rispons f'Każ ta' Emerġenza tas-Saħħa, biex b'mod partikolari jiġu indirizzati l-
isfidi imminenti relatati mal-varjanti tal-virus tas-SARS-CoV-2; jitlob żieda fil-
finanzjament għas-sekwenzjar ġenomiku u s-sorveljanza epidemjoloġika; itenni l-
importanza ta' żieda fil-finanzjament lejn Unjoni tas-Saħħa Ewropea b'saħħitha u 
inklużiva li tikkontribwixxi għal aċċess ekwu għal kura tas-saħħa ta' kwalità tajba; 
jisħaq fuq l-urġenza li jissaħħu l-kapaċità u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali 
biex ikunu jistgħu jirrispondu għall-ħtiġijiet tal-pazjenti madwar l-Unjoni; jitlob appoġġ 
baġitarju addizzjonali għall-programm LIFE;

22. Jenfasizza li finanzjament suffiċjenti għall-pakkett dwar l-Unjoni Ewropea tas-Saħħa 
għandu jkun akkumpanjat minn miżuri li jappoġġjaw l-awtonomija strateġika miftuħa 
tal-Unjoni fir-rigward tal-prodotti farmaċewtiċi, kif ukoll ir-riċerka u l-innovazzjoni fis-
settur għall-benefiċċju tal-pazjenti u s-soċjetà kollha kemm hi;

23. Ifakkar li 4,3 % biss tal-popolazzjoni tgħix mingħajr ebda kundizzjoni medika 
preeżistenti; jenfasizza li jrid jiġi riżervat biżżejjed finanzjament biex tiġi indirizzata din 
l-isfida fil-politiki tas-saħħa Ewropej li jistgħu jħallu impatt pożittiv fuq l-eżiti tas-saħħa 
għal persuni li jkollhom mard kroniku li jwassal għal mard ieħor kif ukoll 
komorbiditajiet;

24. Jitlob finanzjament adegwat u mmirat ta' riċerka Ewropea kompetittiva dwar it-
trattament ta' mard ewlieni li ma jitteħidx sabiex tiġi ffaċilitata l-innovazzjoni kif ukoll 
jingħata kontribut għall-bini tar-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa u l-prijoritizzazzjoni ta' 
dawk l-aktar medikament vulnerabbli fi żmien kriżijiet tas-saħħa; iqis li l-baġit tal-
Unjoni għall-2022 għandu jiżgura li jiġu allokati fondi adegwati għall-implimentazzjoni 
xierqa tal-Pjan biex Jingħeleb il-Kanċer minn sorsi differenti ta' finanzjament, 
partikolarment il-programm l-UE għas-Saħħa, l-RRF u Orizzont Ewropa; jisħaq, b'mod 
partikolari, fuq l-importanza li jiġi ddedikat il-finanzjament neċessarju għat-tisħiħ tar-
riċerka dwar il-kanċer, il-prevenzjoni tiegħu u l-innovazzjoni terapewtika għalih; jilqa' 
f'dan ir-rigward is-Sħubija ppjanata għall-Mediċina Personalizzata, imħabbra fil-Pjan 
Ewropew biex Jingħeleb il-Kanċer u li għandha tiġi ffinanzjata fl-ambitu ta' Orizzont 
Ewropa;
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25. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-finanzjament tal-Unjoni għar-riċerka u l-iżvilupp 
bijomediċi jinkludi klawżoli li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà u l-affordabbiltà tal-
prezzijiet tal-prodotti finali;

26. Ifakkar fl-importanza tal-programm LIFE bħala strument ta' finanzjament għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih; jitlob li l-livell ta' appoġġ 
baġitarju għall-programm LIFE jinżamm kif inhu;

27. Ifakkar fl-importanza li jiġu żgurati riżorsi finanzjajri u umani suffiċjenti, prevedibbli u 
stabbli għall-aġenziji eżistenti tal-Unjoni fil-mandat tal-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel tal-Parlament (l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi, b'mod partikolari l-baġit u l-persunal taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u 
l-Kontroll tal-Mard, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini), kif ukoll għall-Awtorità tal-UE 
għat-Tħejjija u għar-Rispons f'Każ ta' Emerġenza tas-Saħħa li hemm ippjanata, biex 
mhux biss ikunu jistgħu jwettqu l-mandati tagħhom u jeżegwixxu l-kompiti li jkollhom, 
iżda wkoll biex jirrispondu bl-aħjar mod għall-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-
19 u tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni ekoloġika; jissottolinja l-importanza li tissaħħaħ il-
koordinazzjoni bejn dawn l-aġenziji tal-Unjoni biex il-konsistenza tal-ħidma tagħhom 
titjieb b'mod kosteffikaċi; jiddispjaċih li, minħabba restrizzjonijiet finanzjarji, xi 
Aġenziji tal-Unjoni kellhom inaqqsu xi wħud mill-attivitajiet tagħhom minkejja li taw 
prova tal-valur miżjud tagħhom;

28. Jenfasizza, barra minn hekk, li fil-baġit tal-Unjoni għall-2022 għandhom jiġu żgurati 
riżorsi xierqa  għall-implimentazzjoni tal-proposti tal-Unjoni Ewropea tas-Saħħa, kif 
emendati matul il-proċess leġiżlattiv; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tirrevedi d-
dikjarazzjonijiet finanzjarji għall-mandati estiżi tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u 
taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard biex jitqiesu l-kompiti 
addizzjonali stabbiliti fil-proposti riveduti;

29. Jissottolinja li peress li hemm riżorsi allokati għal tħejjija u ġestjoni mtejba f'każ ta' 
pandemija, għandhom jittieħdu nota tat-tagħlimiet meħuda waqt il-pandemija tal-
COVID-19;

30. Jenfasizza li għandhom jiġu allokati biżżejjed riżorsi, partikolarment biex jiżdiedu l-
investimenti fir-riċerka u l-iżvilupp, li hu essenzjali sabiex tiġi promossa l-innovazzjoni 
Ewropea fl-iżvilupp tal-mediċini; jenfasizza li l-investimenti fil-qasam tas-saħħa 
għandhom jikkontribwixxu għall-aċċess ekwu, id-disponibbiltà u l-affordabbiltà tal-
prodotti farmaċewtiċi;

31. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent jiżdied b'mod 
sinifikanti biex ikun hemm biżżejjed riżorsi finanzjarji u umani li jippermettu l-
implimentazzjoni sħiħa tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-politiki relatati miegħu, bħall-
obbligi kollha ta' monitoraġġ u prospettiva li joħorġu mit-Tmien Programm ta' Azzjoni 
Ambjentali jew ir-rappurtar u l-monitoraġġ minn leġiżlazzjoni oħra relatata man-natura 
jew l-enerġija;

32. Jappoġġja r-riżorsi proprji li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Unjoni dwar is-saħħa, l-
ambjent u l-klima, b'sehem qawwi tal-introjtu mill-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-
emissjonijiet (ETS) u partikolarment mit-tnaqqis fi kwoti bla ħlas, fl-iskart mill-



PE693.812v02-00 8/10 AD\1237881MT.docx

MT

imballaġġ tal-plastik mhux riċiklat u minn mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju fil-
fruntiera li jirrifletti l-ETS;

33. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-impatt tal-metodoloġija tagħha fir-rigward tal-
piżijiet amministrattivi fuq l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali kif ukoll partijiet 
ikkonċernati u benefiċjarji oħra; jenfasizza li l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) spiss 
ikunu fost l-ewwel li jieħdu azzjoni fir-rigward tal-innovazzjoni; ifakkar li l-SMEs 
jistgħu jkunu partikolarment vulnerabbli għall-piżijiet amministrattivi;

34. Jilqa' l-Aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar tal-Kummissjoni, li għandha l-għan li 
tagħmel ir-regolamentazzjoni tal-Unjoni aktar sempliċi, immirata u faċilment 
rispettabbli; jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita t-twettiq tal-Patt Ekoloġiku Ewropew 
billi tindirizza l-ostakli u l-burokrazija żejda li jistgħu jnaqqsu r-ritmu tal-
implimentazzjoni tiegħu, filwaqt li tiżgura wkoll li l-implimentazzjoni tal-miri tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew issir bl-inqas piż possibbli għaċ-ċittadini u n-negozji, pereżempju 
billi jiġi applikat approċċ ta' "one in, one out" u billi tingħata attenzjoni speċjali lill-
implikazzjonijiet u l-ispejjeż involuti fl-applikazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni, speċjalment 
għall-SMEs.
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