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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; 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 b’25 % 

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 
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l-iŜvilupp sostenibbli; l-iŜvilupp sostenibbli; 
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34. Iqis li l-istrateāija Ewropa 2020 li 

tkopri l-kompetittività, it-tkabbir u l-

impjiegi, fid-dimensjoni soëjali tagħha 

għandha tiāi mmirata sabiex issostni u 

ttejjeb permezz tal-koordinazzjoni tal-

politika soëjali tal-Istati Membri; 

34. Iqis li l-istrateāija Ewropa 2020 li 

tkopri l-kompetittività, it-tkabbir u l-

impjiegi, fid-dimensjoni soëjali tagħha 

għandha tiāi mmirata sabiex issostni u 

ttejjeb permezz tal-koordinazzjoni tal-

politika soëjali tal-Istati Membri, fost l-

oħrajn permezz ta’ punti ta’ riferiment 

jew, fejn ikun neëessarju, permezz ta’ 

leāiŜlazzjoni, sett ta’ standards soëjali 

fundamentali bħall-kwalità tas-servizzi 

tal-impjieg pubbliku, għoti ta’ benefiëëji 

tal-qgħad marbuta ma’ miŜuri ta’ 

attivazzjoni, aëëess għas-servizzi tal-kura 

tas-saħħa, servizzi għall-kura tat-tfal ta’ 

kwalità tajba u li wieħed ikun jista’ 

jaffordja, taħriā vokazzjonali u tagħlim 

matul il-ħajja; huwa tal-opinjoni li l-miri 

soëjali tal-Ewropa 2020 u t-Tabella ta' 

Valutazzjoni tal-indikaturi soëjali u tal-

impjieg ewlenin jistgħu jintuŜaw biex 

jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta’ dawn 

l-istandards fundamentali; 

Or. en 

 

 

 


