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Emenda  1 

Is-Sur Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta Emenda 

3. Jilqa’ b'sodisfazzjon il-ftuħ tan-

negozjati għal ftehim interistituzzjonali 

ādid dwar it-tfassil aħjar tal-liāijiet; huwa 

tal-fehma li dan għandu jwassal għal 

titjib fil-kwalità tal-abbozzar leāiŜlattiv tal-

Kummissjoni, it-tisħiħ tal-valutazzjoni tal-

impatt tal-abbozzi ta' liāijiet, inkluŜi 

valutazzjonijiet tal-impatt ekonomiku, 

soëjali, ambjentali u relatat mal-SMEs u, 

fejn dan ikun f'loku, l-uŜu ta' regolamenti 

aktar milli ta' direttivi bi qbil mal-

prinëipji ta’ sussidjarjetà u 

proporzjonalità; jistenna li l-Kummissjoni 

liŜ-Ŝewā fergħat tal-awtorità leāiŜlattiva 

tittrattahom indaqs f'termini tal-

informazzjoni u d-dokumentazzjoni li 

tipprovdi matul il-proëess leāiŜlattiv; 

jistenna li jkun hemm impenn aktar qawwi 

favur konsultazzjoni interistituzzjonali 

xierqa, li l-proposti u r-

rakkomandazzjonijiet tal-Parlament 

jingħataw segwitu sħiħ, kif ukoll li 

jingħataw āustifikazzjonijiet dettaljati għal 

kull irtirar previst; ifakkar li l-

ipprogrammar pluriennali, miftiehem bejn 

it-tliet istituzzjonijiet, għandu jipprovdi l-

qafas għall-programm ta' ħidma annwali u 

għandu jkun il-baŜi tad-diskussjonijiet 

dwar il-programm ta' ħidma annwali 

3. Jinnota l-ftuħ tan-negozjati għal ftehim 

interistituzzjonali ādid dwar it-tfassil aħjar 

tal-liāijiet u l-għanijiet tiegħu ta’ Ŝieda fil-

kwalità tal-abbozzar leāiŜlattiv tal-

Kummissjoni, it-tisħiħ tal-valutazzjoni tal-

impatt tal-abbozzi ta' liāijiet, inkluŜi 

valutazzjonijiet tal-impatt ekonomiku, 

soëjali u ambjentali  jistenna li l-

Kummissjoni liŜ-Ŝewā fergħat tal-awtorità 

leāiŜlattiva tittrattahom indaqs f'termini tal-

informazzjoni u d-dokumentazzjoni li 

tipprovdi matul il-proëess leāiŜlattiv; 

jistenna li jkun hemm impenn aktar qawwi 

favur konsultazzjoni interistituzzjonali 

xierqa, li l-proposti u r-

rakkomandazzjonijiet tal-Parlament 

jingħataw segwitu sħiħ, kif ukoll li 

jingħataw āustifikazzjonijiet dettaljati għal 

kull irtirar previst; ifakkar li l-

ipprogrammar pluriennali, miftiehem bejn 

it-tliet istituzzjonijiet, għandu jipprovdi l-

qafas għall-programm ta' ħidma annwali u 

għandu jkun il-baŜi tad-diskussjonijiet 

dwar il-programm ta' ħidma annwali 

speëifiku; ifakkar fil-fehma tiegħu li t-

tfassil aħjar tal-liāijiet m’għandux jitqies 

bħala għodda li tbaxxi l-prijorità ta' oqsma 

fi ħdan il-kompetenzi tal-UE u li d-

deëiŜjonijiet politiëi fi ħdan il-proëess 
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speëifiku; ifakkar fil-fehma tiegħu li t-

tfassil aħjar tal-liāijiet m’għandux jitqies 

bħala għodda li tbaxxi l-prijorità ta' oqsma 

fi ħdan il-kompetenzi tal-UE u li d-

deëiŜjonijiet politiëi fi ħdan il-proëess 

deëiŜjonali demokratiku għandhom 

jipprevalu fuq valutazzjonijiet tekniëi; 

deëiŜjonali demokratiku għandhom 

jipprevalu fuq valutazzjonijiet tekniëi; 

Or. en 
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Is-Sur Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta Emenda 

4. Iħeāāeā lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb 

il-koerenza tal-programm leāiŜlattiv tagħha 

u ssaħħaħ il-valutazzjoni tal-impatt 

indipendenti tal-abbozzi tal-liāijiet, bl-

inkluŜjoni ta' test rigward l-SMEs u test 

tal-kompetittività, għax dawn il-miŜuri 

jgħinu biex titneħħa l-burokrazija Ŝejda 

f'kull livell – Ewropew, nazzjonali u 

reājonali – għall-atturi ekonomiëi u għaë-

ëittadini kollha f'ħajjithom ta' kuljum, u 

b'hekk irawmu l-ħolqien tal-impjiegi fir-

rispett tal-istandards soëjali u ambjentali; 

iqis li l-SMEs u l-mikrointrapriŜi 

m’għandhomx isofru minn piŜijiet Ŝejda 

huma u jimplimentaw il-leāiŜlazzjoni u 

jikkonformaw mal-istandards; jistieden lill-

Kummissjoni timmira lejn semplifikazzjoni 

massima u, kull fejn ikun possibbli, 

tippromwovi l-uŜu sħiħ ta’ soluzzjonijiet 

diāitali sabiex tiffaëilita l-implimentazzjoni 

tar-regoli tal-UE; iqis li, meta jirriŜulta li d-

direttivi u r-regolamenti ma jkunux adatti 

għall-kumpaniji Ŝgħar, jista' jkun 

jeħtiāilhom jiāu riveduti biex ikun Ŝgurat li 

l-SMEs ma jkunux mgħobbija bil-piŜijiet; 

jitlob li, kull fejn ikun possibbli, il-

mikrointrapriŜi jkunu eŜenti minn kull 

leāiŜlazzjoni li toħloq piŜijiet Ŝejda, b'mod 

4. Iħeāāeā lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb 

il-koerenza tal-programm leāiŜlattiv 

tagħha, filwaqt li tgħin biex jitneħħew il-

piŜijiet amministrattivi bla bŜonn – f'kull 

livell – Ewropew, nazzjonali u reājonali – 

u għall-atturi ekonomiëi u għaë-ëittadini 

kollha f'ħajjithom ta' kuljum, u b'hekk 

tingħata għajnuna biex jitrawwem il-

ħolqien tal-impjiegi fir-rispett tal-

istandards soëjali u ambjentali; iqis li l-

SMEs u l-mikrointrapriŜi m’għandhomx 

isofru minn piŜijiet Ŝejda huma u 

jimplimentaw il-leāiŜlazzjoni u 

jikkonformaw mal-istandards; jistieden lill-

Kummissjoni timmira lejn semplifikazzjoni 

massima u, kull fejn ikun possibbli, 

tippromwovi l-uŜu sħiħ ta’ soluzzjonijiet 

diāitali sabiex tiffaëilita l-implimentazzjoni 

tar-regoli tal-UE; iqis li, meta jirriŜulta li d-

direttivi u r-regolamenti ma jkunux adatti 

għall-kumpaniji Ŝgħar, jista' jkun 

jeħtiāilhom jiāu riveduti biex ikun Ŝgurat li 

l-SMEs ma jkunux mgħobbija bil-piŜijiet; 

jappoāāja l-kunsiderazzjoni ta’ 

aranāamenti adattati u sistemi eħfef 

għall-SMEs u eŜenzjonijiet possibbli 

għall-mikrointrapriŜi, meta jkun jista’ 

jintwera li dawn ma jdgħajfux l-effikaëja 
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partikolari biex jiāi Ŝgurat li start-ups 

āodda u intraprendituri jkunu 

inkoraāāuti; 

tal-leāiŜlazzjoni u li l-eŜenzjonijiet jew is-

sistemi eħfef ma jrawmux il-

framentazzjoni jew ixekklu l-aëëess 

tagħhom għas-suq intern;  

Or. en 
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Is-Sur Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta Emenda 

5. Jistenna li l-Kummissjoni, fil-kuntest tal-

Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni 

tar-Regolamentazzjoni (REFIT), 

tippreŜenta lista ambizzjuŜa ta’ 

leāiŜlazzjoni u proposti li għandhom jiāu 

riveduti jew revokati meta ma jibqax 

jirriŜulta li għadhom adegwati jew għad 

għandhom valur miŜjud tal-UE u meta 

jkunu skaduti jew inkella ma jkunux 

għadhom jaqdu l-fini inizjali tagħhom; 

jenfasizza, madankollu, li REFIT ma 

għandux jintuŜa bħala pretest biex jitbaxxa 

l-livell ta’ ambizzjoni dwar kwistjonijiet ta’ 

importanza vitali, jew biex l-istandards 

soëjali u ambjentali jiāi deregolamentati 

jew imbaxxa; jemmen li s-semplifikazzjoni 

hi kwistjoni ta' kwalità u mhux ta' miri 

kwantittativi; jinnota l-għan li l-piŜ 

amministrattiv u burokratiku u l-ispejjeŜ 

relatati ta' proposti āodda jitnaqqsu għaë-

ëiklu tal-politika sħiħ, inkluŜi t-

traspoŜizzjoni, l-implimentazzjoni u l-

infurzar; jitlob tnaqqis sinifikanti bil-

għan li jitniedu kundizzjonijiet aħjar għall-

ħolqien ta' impjiegi āodda, iŜ-Ŝamma tal-

impjiegi fl-Ewropa u r-ritorn tal-impjiegi 

lejha, b'mod li jrawwem il-kompetizzjoni u 

5. Jistenna li l-Kummissjoni, fil-kuntest tal-

Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni 

tar-Regolamentazzjoni (REFIT), 

tippreŜenta lista ambizzjuŜa ta’ 

leāiŜlazzjoni u proposti li għandhom jiāu 

riveduti jew revokati meta ma jibqax 

jirriŜulta li għadhom adegwati jew għad 

għandhom valur miŜjud tal-UE u meta 

jkunu skaduti jew inkella ma jkunux 

għadhom jaqdu l-fini inizjali tagħhom; 

jenfasizza, madankollu, li REFIT ma 

għandux jintuŜa bħala pretest biex jitbaxxa 

l-livell ta’ ambizzjoni dwar kwistjonijiet ta’ 

importanza vitali, jew biex l-istandards 

soëjali u ambjentali jiāi deregolamentati 

jew imbaxxa; Jikkunsidra li s-sempliëità, 

is-sens ta' āustizzja, it-trasparenza u l-

kwalità msaħħa fil-leāiŜlazzjoni huma 

importanti għall-SMEs u ë-ëittadini; 

iħeāāeā lill-Kummissjoni biex tibgħat 

sinjal li lestha taħdem favur 

regolamentazzjoni aħjar u mhux 

sempliëement deregolamentazzjoni; 

jikkunsidra li mhux se jkun it-tnaqqis fl-

istandards soëjali u ambjentali iŜda it-

titjib tagħhom li se jikkontribwixxi għas-

soluzzjoni tal-kriŜi, it-tnedija ta’ 

kundizzjonijiet aħjar għall-ħolqien ta' 
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l-iŜvilupp sostenibbli; impjiegi āodda, iŜ-Ŝamma tal-impjiegi fl-

Ewropa u r-ritorn tal-impjiegi lejha, b'mod 

li jrawwem il-kompetizzjoni u l-iŜvilupp 

sostenibbli; 

Or. en 
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Emenda  4 

Is-Sur Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

Paragrafu 46 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta Emenda 

46. Jilqa’ l-pubblikazzjoni ta’ pakkett ādid 

tal-politika tat-taxxa u jitlob lill-

Kummissjoni turi ambizzjoni f’li tfittex li 

tiŜgura sistema āusta tat-tassazzjoni, 

ibbaŜata fuq il-prinëipju li t-taxxi 

għandhom jitħallsu fil-pajjiŜ fejn jiāu 

āāenerati l-profitti, filwaqt li jiāu evitati 

distorsjonijiet tas-suq intern u 

kompetizzjoni ināusta; 

46. Jilqa’ bħala l-ewwel pass il-

pubblikazzjoni ta’ pakkett ādid tal-politika 

tat-taxxa u jitlob lill-Kummissjoni turi 

ambizzjoni f’li tfittex li tiŜgura sistema 

āusta tat-tassazzjoni, ibbaŜata fuq il-

prinëipju li t-taxxi għandhom jitħallsu fil-

pajjiŜ fejn jiāu āāenerati l-profitti, filwaqt 

li jiāu evitati distorsjonijiet tas-suq intern u 

kompetizzjoni ināusta; Jitlob rappurtar 

pajjiŜ b’pajjiŜ pubbliku u obbligatorju 

għall-kumpaniji multinazzjonali; jitlob 

lill-Kummissjoni tilleāiŜla dwar id-

definizzjoni ta’ sustanza ekonomika u 

stabbiliment permanenti u tirregola t-

trattament tar-riëerka u l-iŜvilupp, u 

b’mod partikolari s-sistemi ta' inëentivi 

tat-taxxa favur il-privattivi; 

Or. en 

 

 


