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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
tiegħu għal riżoluzzjoni:

Programm ta' Azzjoni għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi fl-Unjoni Ewropea -
COM(2007)0023.

1. Jaqbel li l-ambjent regolatorju li fih jopera il-kummerċ huwa fattur determinanti tal-
kompetittività, tat-tkabbir sostenibbli u tar-rendiment ta' impjieg tagħhom, u li l-
assigurazzjoni li l-ambjent regolatorju eżistenti u futur ikun trasparenti, ċar, effettiv u 
ġeneralment ta' kwalità għolja għandu jkun objettiv importanti għall-politika ta' l-UE;

2. Jaqbel mal-mira tal-programm ta' azzjoni tal-Kummissjoni ta' tnaqqis ta' 25% ta' piżijiet 
amministrattivi mhux meħtieġa u sproporzjonati sa l-2012;

3. Madankollu, javża kontra l-użu ta’ mira assoluta ta’ 25% u jinkoraġġixxi 
razzjonalizzazzjoni ta’ l-evalwazzjoni; 

4. Jappoġġja l-konklużjoni li dan irid ikun objettiv konġunt li jista' jinkiseb biss fuq il-bażi 
ta' tfittxija komuni mill-Istati Membri u mill-istituzzjonijiet Ewropej;

5. Jenfasizza li għandu jkun hemm mira oħra li tiżgura l-effiċjenta u l-effettività tan-nefqa, 
minħabba l-ftit riżorsi li hemm għad-dispożizzjoni (EUR 20 miljun) għat-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv;

6. Iqis li l-programm ta' azzjoni propost dwar it-tnaqqis ta' obbligi ta' informazzjoni (IOs) 
m'għandux iwassal għal deregolamentazzjoni jew għal bidla fl-objettivi ta' politika u fil-
livell ta' ambizzjoni li jkun fiha l-leġiżlazzjoni tal-Komunità;

7. Huwa mħasseb ħafna mill-fatt li l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (fl-Anness I) qed 
tipproponi li jiġi limitat l-iskop tal-programm ta’ azzjoni għal obbligi ta’ negozji; 
madankollu jikkunsidra li l-istrateġija għall-żvilupp u għall-impjieg tirrikjedi li l-
programm ta’ azzjoni jkopri l-piżijiet amministrattivi kollha; 

8. Jiddeplora n-nuqqas ta' informazzjoni fil-komunikazzjoni dwar ir-raġunijiet li fuqhom 
intagħżlu l-azzjonijiet prijoritarji msemmija fl-Annessi II u III; għalhekk jitlob lill-
Kummissjoni sabiex tiġġustifika l-għażla ta' l-oqsma ta' prijorità u tal-leġiżlazzjoni 
speċifika f'komunikazzjoni separata sabiex tipproċedi b'mod trasparenti li jżid il-
kunfidenza fil-programm ta' azzjoni u l-appoġġ għal dan il-programm.

9. Jisħaq dwar l-importanza ta' distinzjoni ċara bejn il-każijiet ta' IOs li ma jkunux għadhom 
fl-użu u li huma superfluwi jew huma repetittivi u każijiet fejn, għal raġunijiet relatati 
mal-ħarsien tas-saħħa pubblika, id-drittijiet tal-ħaddiema, l-ambjent jew l-interessi 
finanzjarji tal-Komunità, l-informazzjoni obbligatorja tibqa' meħtieġa;

10. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex tintroduċi limiti għar-rekwiżiti kollha għal 
informazzjoni, u fejn possibbli jiġu limitati għall-SMEs;
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11. Jistenna li s-sejbiet tal-konsulenti esterni dwar il-kejl ta' l-oqsma ta' prijoritajiet magħżulin 
kif elenkati fl-Anness II tal-komunikazzjoni u s-suġġerimenti proposti għat-tnaqqis ikunu 
aċċessibbli b'mod pubbliku u jkunu jistgħu jiġu diskussi; għalhekk jissuġġerixxi li dawk 
ir-riżultati jiġu ppreżentati lill-partijiet involuti għall-konsultazzjoni u b'mod partikolari 
lis-sħab soċjali;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati membri biex jikkunsidraw każijiet fejn sorsi 
differenti jkunu ta’ spiss mitluba li jipprovdu l-istess informazzjoni, u sabiex tispiċċa d-
duplikazzjoni ta' l-informazzjoni; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tissostanzja kull proposta għal bidla fil-leġiżlazzjoni tal-
Komunità li tkun il-konsegwenza ta' dawk is-sejbiet, b'analiżi dettaljata u 
b'dokumentazzjoni tas-sejbiet u b'konsultazzjoni u b'evalwazzjoni ta' impatt sostanzjali li 
ssir bir-reqqa, u b'mod trasparenti u bilanċjat, filwaqt li tkun tinkludi l-aspetti soċjali, tas-
saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, ekonomiċi u ambjentali.

14. Jitlob lill-Istati Membri biex jestendu l-isforzi tagħhom biex inaqqsu l-piż li purament 
jirriżulta minn leġiżlazzjoni nazzjonali; 

15. Jitlob ukoll lill-Istati Membri biex jibdlu l-produzzjoni ta’ informazzjoni stampata ma' 
informazzjoni prodotta b’mod elettroniku u fuq l-internet, permezz ta’ portali ta’ l-Internet 
intelliġenti fejn ikun possibbli. 
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