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Sommarju eżekuttiv
I Il-qafas tal-Kummissjoni għal “Regolamentazzjoni Aħjar” huwa sett ta’ prinċipji u

għodod li jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżviluppa l-politiki tagħha u tħejji lproposti leġiżlattivi tagħha. L-għanijiet iddikjarati ta’ Regolamentazzjoni Aħjar huma li
jiġi żgurat li t-teħid ta’ deċiżjonijiet ikun miftuħ u trasparenti; li ċ-ċittadini u l-partijiet
interessati jistgħu jikkontribwixxu matul il-proċess kollu tat-tfassil tal-politiki u talliġijiet; li l-azzjonijiet tal-UE jiġu bbażati fuq evidenza u fehim tal-impatti; u li l-piżijiet
regolatorji fuq in-negozji, iċ-ċittadini jew l-amministrazzjonijiet pubbliċi jinżammu
f’livell minimu.

II Regolamentazzjoni Aħjar mhijiex dwar “aktar” jew “inqas” leġiżlazzjoni tal-UE, u

lanqas mhi dwar id-deregolamentazzjoni jew id-deprijoritizzazzjoni ta’ ċerti oqsma ta’
politika. Minflok, hija tfisser l-għoti ta’ evidenza solida bħala bażi għal deċiżjonijiet
politiċi li jkunu f’waqthom u tajba. Regolamentazzjoni Aħjar tkopri l-oqsma ta’ politika
kollha tal-UE u ċ-ċiklu kollu tal-politika li jinkludi t-tħejjija, l-adozzjoni, limplimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE. L-għodod ewlenin għal
Regolamentazzjoni Aħjar huma l-konsultazzjoni tal-partijiet interessati, il-valutazzjoni
tal-impatt ta’ għażliet politiċi, il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tal-applikazzjoni ta’
liġijiet, kif ukoll l-evalwazzjoni ta’ politiki u liġijiet tal-UE. Regolamentazzjoni Aħjar hija
importanti għalina wkoll, bħala l-awditur estern tal-UE, peress li l-politiki u l-liġijiet li
jkunu mfassla tajjeb ukoll iwasslu għal obbligu ta’ rendikont u awditjar tas-settur
pubbliku effettivi.

III Regolamentazzjoni Aħjar kienet karatteristika ewlenija tat-tfassil tal-politiki tal-UE

għal kważi 20 sena. Fl-2002, il-Kummissjoni kienet diġà wettqet l-ewwel valutazzjonijiet
tal-impatt u konsultazzjonijiet pubbliċi għall-proposti leġiżlattivi tagħha. Aktar
reċentement, fl-2015, ir-regolamentazzjoni aħjar saret waħda mill-ogħla prijoritajiet
tal-Kummissjoni. Dan ġie rifless f’bidliet organizzazzjonali fi ħdan il-Kummissjoni, fi
programmi ta’ ħidma b’fokus imġedded fuq il-prijoritajiet ewlenin (enfasi fuq laffarijiet il-kbar), kif ukoll f’mandat biex ir-regolamentazzjoni aħjar fil-livell tal-UE
tissaħħaħ saħansitra aktar. Fl-2016, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni
ffirmaw ftehim dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet, u fl-2017 il-Kummissjoni kkompletat
aġġornament importanti f’dak li jirrigwarda l-linji gwida u s-sett ta’ għodod tagħha għal
Regolamentazzjoni Aħjar tal-2015. Fl-aħħar nett, fl-2019, il-Kummissjoni ppubblikat irriżultati tal-eżerċizzju ta’ rendikont tagħha dwar kif l-approċċ ta’ Regolamentazzjoni
Aħjar kien qed jaħdem sa dak iż-żmien.
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IV Mill-2010 ’l hawn, aħna wettaqna bosta awditi relatati ma’ Regolamentazzjoni

Aħjar. Dan ir-rapport analitiku jibbaża fuq riżultati rilevanti li nkisbu minn awditi li
wettaqna preċedentement, fuq valutazzjoni komparattiva internazzjonali tal-politiki ta’
Regolamentazzjoni Aħjar li twettqet reċentement mill-Organizzazzjoni għallKooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi, fuq l-analiżi li wettaqna ta’ dokumenti
ppubblikati mill-Kummissjoni u ta’ riċerka akkademika, kif ukoll fuq il-konsultazzjonijiet
li wettaqna ma’ rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-Kumitat tarReġjuni, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u ma’ esperti fil-qasam. Permezz ta’
dan ir-rapport analitiku, li mhuwiex awditu, aħna għandna l-għan li nikkontribwixxu
għad-dibattitu pubbliku dwar it-tfassil tal-liġijiet tal-UE u dwar Regolamentazzjoni
Aħjar matul il-perjodu leġiżlattiv attwali.

V Aħna nilqgħu r-riżultati tal-eżerċizzju ta’ rendikont imwettaq mill-Kummissjoni u,

b’mod ġenerali, inqisu li l-Kummissjoni identifikat kemm it-tagħlimiet it-tajba li
għandhom jittieħdu kif ukoll l-oqsma l-aktar rilevanti fejn jista’ jsir aktar titjib fiddirezzjoni lejn teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza. Aħna niġbdu wkoll lattenzjoni għal għadd ta’ sfidi ewlenin li għandhom jitqiesu meta jiġi rrieżaminat lapproċċ ta’ Regolamentazzjoni Aħjar fl-UE fis-snin li ġejjin.

VI Is-suċċess tar-regolamentazzjoni aħjar jiddependi mill-applikazzjoni, min-naħa tal-

Kummissjoni, tal-għodod għal Regolamentazzjoni Aħjar b’mod effiċjenti, effettiv u
konsistenti fl-oqsma ta’ politika kollha. Bħalma huwa kkonfermat mill-eżerċizzju ta’
rendikont li l-Kummissjoni wettqet, u mir-rapport analitiku tagħna, hemm lok għal titjib
tal-mod kif jintużaw xi wħud minn dawn l-għodod. B’mod partikolari, jista’ jsir aktar
biex iċ-ċittadini u l-partijiet interessati l-oħra jiġu sensibilizzati permezz tal-proċess ta’
konsultazzjoni, biex titjieb il-bażi ta’ evidenza għat-teħid ta’ deċiżjonijiet, u biex jiġu
promossi, immonitorjati u infurzati l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE.

VII L-ilħuq tal-għanijiet ta’ Regolamentazzjoni Aħjar jiddependi wkoll mill-

kooperazzjoni effettiva fost il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Din hija rraġuni għalfejn huwa daqstant essenzjali li l-koleġiżlaturi jieħdu azzjoni f’dak li
jirrigwarda l-impenji li saru fil-ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet, li
jippromwovu t-teħid ta’ deċiżjonijiet b'mod trasparenti u bbażat fuq l-evidenza. Firrapport analitiku tagħna, aħna nenfasizzaw l-importanza li tiġi evitata l-kumplessità
mhux meħtieġa meta jiġu adottati u implimentati proposti leġiżlattivi, li jkun hemm
dispożizzjonijiet suffiċjenti fil-leġiżlazzjoni għall-ġbir tad-data dwar l-applikazzjoni talpolitiki, li titħeġġeġ il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fiċ-ċiklu tal-politika, u li t-tħejjija, ladozzjoni, l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-UE jsiru aktar trasparenti.
Barra minn hekk, il-parlamenti nazzjonali u l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom
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rwol ewlieni fit-traspożizzjoni tad-dritt tal-UE fil-liġi nazzjonali u fil-monitoraġġ talimplimentazzjoni u tal-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli fil-prattika.

VIII Biex nagħlqu, aħna nippreżentaw xi punti dwar it-triq ’il quddiem. Ibbażat fuq irriżultati tal-awditjar preċedenti tagħna u fuq l-informazzjoni li rrieżaminajna, aħna
identifikajna l-isfidi ewlenin li ġejjin, kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għallkoleġiżlaturi u l-Istati Membri tal-UE, relatati mal-ilħuq tal-għanijiet ta’
Regolamentazzjoni Aħjar fil-futur:
o

jiġi żgurat li l-politiki u l-inizjattivi leġiżlattivi tal-UE jiġu koperti b’mod suffiċjenti
minn konsultazzjoni, evalwazzjoni u valutazzjoni tal-impatt li jkunu ta’ kwalità
tajba;

o

jiġi żgurat li l-proposti leġiżlattivi jipprevedu l-ġbir ta’ evidenza suffiċjenti biex
tappoġġa l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni effettivi;

o

tiġi ssimplifikata aktar il-leġiżlazzjoni tal-UE u jiġu mmonitorjati l-implimentazzjoni
u l-applikazzjoni tagħha fl-Istati Membri; u

o

titjieb it-trasparenza tal-proċess leġiżlattiv għaċ-ċittadini u għall-partijiet
interessati l-oħra.
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Introduzzjoni
01 Il-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) jaffettwaw il-ħajja taċ-ċittadini

tal-UE, kif ukoll l-attivitajiet tan-negozji tagħha. L-UE għandha korp sostanzjali ta’
leġiżlazzjonijiet li qed jiġi żviluppat b’mod kostanti biex jirrifletti l-bidliet fil-politika
hekk kif il-liġijiet tal-UE jiġu adottati, emendati, imħassra jew jiskadu. Il-Kummissjoni
għandha rwol ewlieni f’dak li jirrigwarda t-tħejjija tal-leġiżlazzjoni tal-UE, il-monitoraġġ
tal-applikazzjoni tagħha u l-evalwazzjoni tar-riżultati tagħha. L-approċċ tal-Kummissjoni
għat-tfassil tal-politiki u tal-liġijiet jissejjaħ Regolamentazzjoni Aħjar.

02 L-għanijiet iddikjarati ta’ Regolamentazzjoni Aħjar huma li jiġi żgurat li t-teħid ta’

deċiżjonijiet ikun miftuħ u trasparenti; li ċ-ċittadini u l-partijiet interessati l-oħra jistgħu
jikkontribwixxu matul il-proċess kollu tat-tfassil tal-politiki u tal-liġijiet; li l-azzjonijiet
tal-UE jiġu bbażati fuq evidenza u fehim tal-impatti; u li l-piżijiet regolatorji fuq innegozji, iċ-ċittadini jew l-amministrazzjonijiet pubbliċi jinżammu f’livell minimu.
Jenħtieġ li l-azzjoni tal-UE twassal għal qafas regolatorju sempliċi, ċar, stabbli u
prevedibbli għaċ-ċittadini u l-partijiet interessati l-oħra, filwaqt li twieġeb ukoll għallisfidi l-ġodda u t-tibdil fil-prijoritajiet politiċi. Għalhekk, huwa kruċjali li l-Kummissjoni
tapplika l-prinċipji tagħha ta’ Regolamentazzjoni Aħjar b’mod effettiv, billi dan
jaffettwa kemm il-prestazzjoni tal-politiki tal-UE kif ukoll l-obbligu ta’ rendikont tagħha
fil-konfront taċ-ċittadini u l-partijiet interessati l-oħra.

03 Regolamentazzjoni Aħjar tkopri l-oqsma kollha ta’ politika u ċ-ċiklu kollu tal-

politika (ara l-Figura 1). L-għodod ewlenin għal Regolamentazzjoni Aħjar huma lkonsultazzjoni tal-partijiet interessati, il-valutazzjoni tal-impatt ta’ għażliet politiċi, ilmonitoraġġ tal-implimentazzjoni u tal-applikazzjoni ta’ liġijiet, kif ukoll l-evalwazzjoni
ta’ politiki u liġijiet tal-UE. Il-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-impatt u tal-evalwazzjonijiet
magħżula tiġi skrutinizzata mill-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju (BSR) tal-Kummissjoni li
huwa magħmul minn erba’ uffiċjali għolja tal-Kummissjoni u tliet esperti reklutati minn
barra. L-Anness I – Ħarsa ġenerali lejn il-fażijiet taċ-ċiklu tal-politika, kif ukoll lejn ilprinċipji, l-objettivi, l-għodod u l-proċeduri ta’ Regolamentazzjoni Aħjar, jipprovdi ħarsa
ġenerali aktar dettaljata lejn kif il-Kummissjoni tapplika l-approċċ ta’
Regolamentazzjoni Aħjar f’kull fażi taċ-ċiklu tal-politika.
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Figura 1 – Regolamentazzjoni Aħjar fiċ-ċiklu tal-politika

Input millpartijiet
interessati

Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-linji gwida tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar.

04 Regolamentazzjoni Aħjar kienet karatteristika ewlenija tat-tfassil tal-politiki tal-UE

għal kważi 20 sena. Fl-2002, il-Kummissjoni kienet diġà wettqet l-ewwel valutazzjonijiet
tal-impatt u konsultazzjonijiet pubbliċi għall-proposti leġiżlattivi tagħha 1. Aktar
reċentement, f’Mejju 2015, il-Kummissjoni stabbiliet aġenda tal-UE għal
“Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar” 2. Din wasslet ukoll għal bidliet
organizzazzjonali fi ħdan il-Kummissjoni, fi programmi ta’ ħidma b’fokus imġedded fuq
il-prijoritajiet ewlenin (enfasi fuq l-affarijiet il-kbar), kif ukoll f’mandat biex irregolamentazzjoni aħjar fil-livell tal-UE tissaħħaħ saħansitra aktar. B’mod partikolari,
fit-13 ta’ April 2016, il-Kummissjoni ffirmat Ftehim Interistituzzjonali (IIA) dwar itTfassil Aħjar tal-Liġijiet, flimkien mal-Parlament Ewropew (PE) u mal-Kunsill 3, biex
jikkomplementa ftehimiet preċedenti u dikjarazzjonijiet dwar it-Tfassil Aħjar talLiġijiet 4. Skont il-Ftehim Interistituzzjonali, il-koleġiżlaturi għandhom l-impenn li
jikkooperaw f’għadd ta’ azzjonijiet biex jippromwovu t-teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat
fuq l-evidenza u trasparenti. F’Diċembru 2016, il-Kummissjoni ppubblikat ilKommunikazzjoni “Id-Dritt tal-UE: Riżultati Aħjar permezz ta’ Applikazzjoni Aħjar” 5 fejn
tirrikonoxxi l-ħtieġa li taħdem mal-Istati Membri biex ittejjeb l-implimentazzjoni u lapplikazzjoni tad-dritt tal-UE – prekundizzjoni biex jinkisbu r-riżultati tal-politika. Mill2018 ’il hawn, il-Kummissjoni wettqet “eżerċizzju ta’ rendikont” tal-iżviluppi fl-approċċ
ta’ Regolamentazzjoni Aħjar u ppubblikat ir-riżultati f’April 2019 6. Aħna ħadna rriżultati ta’ dan l-eżerċizzju bħala l-punt ewlieni ta’ referenza għal dan ir-rapport
analitiku.
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05 Bħala l-awditur indipendenti estern tal-UE, aħna nippromwovu t-trasparenza u l-

obbligu ta’ rendikont. Regolamentazzjoni Aħjar hija importanti għalina wkoll, bħala lawditur estern tal-UE, peress li l-politiki u l-liġijiet li jkunu mfassla tajjeb ukoll iwasslu
għal obbligu ta’ rendikont u awditjar tas-settur pubbliku effettivi. Mill-2010 ’l hawn,
aħna ppubblikajna diversi rapporti dwar elementi ewlenin tal-approċċ tal-Kummissjoni
għal Regolamentazzjoni Aħjar, b’mod partikolari dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt, levalwazzjonijiet (rieżaminar ex post), il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, u
l-konsultazzjonijiet pubbliċi 7. Aħna enfasizzajna wkoll problemi relatati mal-użu ta’
dawn l-għodod f’għadd ta’ rapporti li ħriġna dwar politiki u programmi ta’ nfiq speċifiċi
tal-UE 8. Permezz ta’ dan ir-rapport analitiku, aħna għandna l-għan li nikkontribwixxu
għad-dibattitu pubbliku dwar it-tfassil tal-liġijiet tal-UE u l-approċċ ta’
Regolamentazzjoni Aħjar matul il-perjodu leġiżlattiv attwali. Huwa jirrappreżenta rrispons tagħna għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-eżerċizzju ta’ rendikont
għal Regolamentazzjoni Aħjar u jidentifika l-isfidi ewlenin li aħna nistgħu nagħtu
segwitu għalihom permezz ta’ awditi futuri f’dan il-qasam. Madankollu, dan mhuwiex
rapport tal-awditjar, iżda huwa rapport analitiku prinċipalment ibbażat fuq
informazzjoni li hija disponibbli għall-pubbliku jew fuq materjal li nġabar speċifikament
għal dan l-iskop.
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Ambitu u approċċ tar-rapport analitiku
06 Ir-rapport analitiku tagħna jibbaża fuq rapporti li aħna stess ippubblikajna, fuq ir-

riżultati tal-eżerċizzju ta’ rendikont imwettaq mill-Kummissjoni, fuq ir-rapporti mill-BSR
tal-Kummissjoni u mis-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS), kif ukoll fuq pubblikazzjonijiet
akkademiċi. Aħna nagħmlu wkoll użu mill-informazzjoni li hija disponibbli għallpubbliku u li nqisu affidabbli, bħal valutazzjoni komparattiva internazzjonali tal-politiki
ta’ Regolamentazzjoni Aħjar li l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp
Ekonomiċi (OECD) wettqet fl-2018 9. Barra minn hekk, aħna kkonsultajna mal-partijiet
interessati ewlenin biex niksbu l-fehmiet tagħhom dwar il-funzjonament tal-approċċ
tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar (ara l-Anness II – Fehmiet tal-partijiet
interessati ewlenin dwar id-diversi għodod għal Regolamentazzjoni Aħjar). Fl-aħħar
nett, aħna tlabna lil bord ta’ esperti fil-qasam għal feedback dwar ir-riżultati preliminari
tar-rapport analitiku tagħna (ara l-Anness III – Esperti li ġew ikkonsultati għal dan irrapport analitiku).

07 L-informazzjoni ppreżentata f’dan ir-rapport analitiku hija bbażata fuq l-istruttura
tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li tiddefinixxi r-riżultati tal-“eżerċizzju ta’
rendikont” tagħha, jiġifieri:
o

it-tagħlimiet ġenerali li ttieħdu mill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet
ta’ Regolamentazzjoni Aħjar;

o

il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-tfassil tal-politiki;

o

l-evidenza għat-tfassil tal-politiki;

o

l-istokk ta' leġiżlazzjoni tal-UE; u

o

il-kooperazzjoni interistituzzjonali fit-tfassil tal-liġijiet.

F’kull taqsima, l-ewwel nispjegaw, f’kaxxa, il-punti ewlenin u l-oqsma fejn jista’ jsir
titjib u mbagħad nelaborawhom fil-paragrafi sussegwenti. Nagħlqu r-rapport analitiku
tagħna b’kummenti finali dwar it-triq ’il quddiem. Għal dan ir-rapport analitiku, aħna
ħadna kont tal-informazzjoni disponibbli sa Frar 2020.

10

L-approċċ tal-Kummissjoni għal
Regolamentazzjoni Aħjar
Tagħlimiet ġenerali li ttieħdu mill-Kummissjoni
Kaxxa 1
Il-Kummissjoni identifikat għadd ta’ tagħlimiet ġenerali li ttieħdu mill-eżerċizzju ta’
rendikont tagħha fuq il-bażi ta’ konsultazzjoni pubblika u mmirata (eż. malpersunal tal-Kummissjoni jew mas-sħab interistituzzjonali), tqabbil mal-politiki
regolatorji ta’ pajjiżi żviluppati, li twettaq mill-OECD, kif ukoll rieżaminar talletteratura akkademika. Dawn it-tagħlimiet kienu jinkludu li r-raġunament għallkontinwazzjoni bl-approċċ ta’ Regolamentazzjoni Aħjar kien għadu b’saħħtu, li lgħodod għal Regolamentazzjoni Aħjar jistgħu jiġu applikati b’mod aktar effiċjenti
mingħajr ma jiddgħajfu l-iskopijiet tagħhom, u li jeħtieġ li l-approċċ ta’
Regolamentazzjoni Aħjar ikun “sforz kondiviż” mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE u
mal-Istati Membri biex b’hekk jintlaħqu l-għanijiet tiegħu.
B’mod ġenerali, fl-eżerċizzju ta’ rendikont tagħha, il-Kummissjoni identifikat ittagħlimiet li għandhom jittieħdu u l-oqsma l-aktar rilevanti fejn jista’ jsir aktar titjib
lejn teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza. B’mod partikolari, hija tidentifika
li hemm lok għal aktar titjib fl-effiċjenza u fl-effettività tal-attivitajiet ewlenin ta’
Regolamentazzjoni Aħjar (eż. konsultazzjonijiet, valutazzjonijiet tal-impatt u
evalwazzjonijiet).
Aħna naqblu wkoll li jeħtieġ li istituzzjonijiet oħra tal-UE u l-Istati Membri
jkollhom rwol importanti fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE.
Mingħajr il-kontributi effettivi tagħhom, l-għanijiet ta’ Regolamentazzjoni Aħjar
ma jistgħux jintlaħqu.

08 Regolamentazzjoni Aħjar mhijiex dwar “aktar” jew “inqas” leġiżlazzjoni tal-UE, u

lanqas mhi dwar id-deregolamentazzjoni jew id-deprijoritizzazzjoni ta’ ċerti oqsma ta’
politika. Minflok, din tfisser il-għoti ta’ evidenza solida bħala bażi għal deċiżjonijiet
politiċi li jkunu f’waqthom u tajba. Fid-dawl tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, jeħtieġ ukoll
li l-politiki u l-programmi tal-UE juru l-valur miżjud tagħhom 10. Barra minn hekk,
implimentazzjoni effettiva tal-approċċ ta’ Regolamentazzjoni Aħjar twassal ukoll għal
aktar trasparenza u għal obbligu ta’ rendikont li jkun aħjar, li t-tnejn huma meħtieġa
biex titrawwem il-fiduċja taċ-ċittadini fit-tfassil tal-liġijiet tal-UE. F’dan l-isfond, aħna
nqisu li r-raġunament għall-approċċ ta’ Regolamentazzjoni Aħjar għadu b’saħħtu.
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09 Fl-eżerċizzju ta’ rendikont tagħha, il-Kummissjoni tqis li għad hemm lok għal titjib

fl-effiċjenza u fl-effettività tal-attivitajiet ta’ Regolamentazzjoni Aħjar 11. B’mod
partikolari, jenħtieġ li l-Kummissjoni tnaqqas l-għadd ta’ eċċezzjonijiet għar-regoli
ġenerali dwar il-ħtieġa għall-konsultazzjoni pubblika, il-valutazzjoni tal-impatt u levalwazzjoni. Attwalment, kwart tal-proposti leġiżlattivi ma għandhomx
valutazzjonijiet tal-impatt (għal aktar dettalji ara l-paragrafi 17 u 18) u inqas minn terz
tal-valutazzjonijiet tal-impatt ibbenefikaw minn evalwazzjonijiet li tħejjew b’mod
adegwat u ntużaw b’mod xieraq (ara l-paragrafu 20).

10 Istituzzjonijiet oħra tal-UE u l-Istati Membri għandhom rwol kruċjali fit-tfassil u

fl-implimentazzjoni tal-politiki u l-programmi tal-UE; din hija r-raġuni għalfejn l-impenn
tagħhom għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-approċċ ta’ Regolamentazzjoni Aħjar
huwa essenzjali. B’mod partikolari, jeħtieġ li jkun hemm kooperazzjoni effettiva bejn ilKummissjoni u l-koleġiżlaturi tal-UE (jiġifieri l-PE u l-Kunsill) sabiex jintlaħqu l-għanijiet
ta’ Regolamentazzjoni Aħjar. Huma jridu jevitaw il-kumplessità leġiżlattiva mhux
meħtieġa, jipprevedu rekwiżiti legali dwar il-ġbir tal-informazzjoni meħtieġa għal
evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-impatt li jkunu bbażati fuq il-fatti, iwettqu
valutazzjonijiet tal-impatt qabel ma jagħmlu emendi sostanzjali għall-proposti
leġiżlattivi tal-Kummissjoni, u jħeġġu parteċipazzjoni akbar min-naħa tal-pubbliku filproċess tat-tfassil tal-liġijiet tal-UE. Barra minn hekk, il-parlamenti nazzjonali u lawtoritajiet tal-Istati Membri għandhom rwol ewlieni f’dak li jirrigwarda ttraspożizzjoni tad-dritt tal-UE fil-liġi nazzjonali u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u
tal-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli fil-prattika.

11 L-awditi li wettaqna bħala l-awditur indipendenti estern tal-UE jikkontribwixxu

wkoll għall-għanijiet ta’ Regolamentazzjoni Aħjar billi jipprovdu osservazzjonijiet,
konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet dwar jekk u kif il-politiki u l-programmi tal-UE
jistgħu jiġu implimentati b’mod aktar effettiv, effiċjenti u ekonomiku. F’dan ilkuntest, aħna nosservaw li l-Kummissjoni rreferiet għax-xogħol tagħna meta siltet ittagħlimiet li għandhom jittieħdu mill-eżerċizzju ta’ rendikont, pereżempju, ir-Rapport
Speċjali Nru 16/2018 dwar ir-rieżaminar ex post.
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Parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-tfassil tal-politiki
Kaxxa 2
Iċ-ċittadini u l-partijiet interessati l-oħra jistgħu jieħdu sehem fit-tfassil tal-politiki
tal-UE permezz tal-proċessi ta’ konsultazzjoni li tniedu mill-Kummissjoni. Huma
jistgħu wkoll jappellaw lill-Kummissjoni biex tipproponi liġijiet ġodda permezz talInizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.
Fir-Rapport Speċjali Nru 14/2019 tagħna dwar konsultazzjonijiet pubbliċi, aħna
kkonkludejna li l-qafas tal-Kummissjoni għall-konsultazzjonijiet pubbliċi huwa ta’
standard għoli, u li t-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-konsultazzjonijiet pubbliċi li
ġew irrieżaminati kienu sodisfaċenti.
Fl-Indikaturi tal-Politika u l-Governanza Regolatorji 2018 tal-OECD, il-Kummissjoni
kisbet l-ogħla punteġġ għall-involviment tal-partijiet interessati 12.
Madankollu, aħna nqisu li għad hemm xi sfidi biex jitjiebu aktar:
o

l-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni fil-konsultazzjonijiet pubbliċi permezz ta’
mmirar aħjar taċ-ċittadini, il-miżuri ta’ komunikazzjoni biex tiġi promossa
parteċipazzjoni akbar, u l-kriterji għar-reġim lingwistiku biex jiġi żgurat li
dokumenti ewlenin jiġu tradotti f’ħafna lingwi skont kemm ikun fattibbli u
xieraq.

o

ir-rappurtar dwar is-segwitu li jingħata għar-riżultati tal-konsultazzjonijiet
pubbliċi; u

o

l-involviment taċ-ċittadini fit-tnedija ta’ proposti leġiżlattivi permezz talInizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.

12 Fir-Rapport Speċjali Nru 14/2019 tagħna dwar konsultazzjonijiet pubbliċi, aħna

enfasizzajna problemi partikolari relatati mal-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni biex tiġi
promossa parteċipazzjoni akbar. Kien hemm nuqqasijiet fl-istrateġiji ta’
konsultazzjoni, li jispjegaw l-ambitu u l-objettivi tal-konsultazzjoni, il-partijiet
interessati li għandhom ikunu fil-mira, u l-attivitajiet ta’ konsultazzjoni ppjanati kif ukoll
it-twaqqit u l-arranġamenti lingwistiċi. B’mod partikolari, aħna sibna li l-Kummissjoni
tistabbilixxi biss objettivi ġenerali għall-attivitajiet ta’ konsultazzjoni tagħha u mhux
dejjem identifikat il-partijiet interessati fil-mira għal dawn l-attivitajiet 13.

13

13 Barra minn hekk, f’terz tal-każijiet li ġew analizzati, il-pjan direzzjonali li permezz

tiegħu l-partijiet interessati jiġu infurmati dwar l-iskop speċifiku u l-użu intenzjonat
tiegħu ġie ppubblikat inqas minn erba’ ġimgħat qabel il-bidu tal-konsultazzjoni
pubblika 14. Aħna kkonkludejna li l-attivitajiet ta’ konsultazzjoni jeħtieġ li jiġu
ppubbliċizzati b’mod aktar estensiv sabiex jiksbu viżibbiltà akbar u jippermettu li
jipparteċipaw aktar nies 15. Il-Kummissjoni rrikonoxxiet is-sensibilizzazzjoni limitata talpartijiet interessati dwar l-opportunitajiet biex jipparteċipaw fit-tfassil tal-politiki u flattivitajiet ta’ konsultazzjoni 16. Il-Kummissjoni aċċettat ukoll ir-rakkomandazzjoni
tagħna li tagħmel użu akbar mir-rappreżentanzi tagħha fl-Istati Membri biex tinvolvi
lill-partijiet interessati ewlenin fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. Fl-istess ħin, fiddawl tal-implikazzjonijiet f’termini ta’ riżorsi, hija ssottolinjat il-ħtieġa li l-attivitajiet ta’
sensibilizzazzjoni jiġu adattati għall-importanza tal-inizjattiva 17.

14 Barra minn hekk, aħna rrakomandajna li d-dokumenti ta’ konsultazzjoni ewlenin

jiġu tradotti fil-lingwi kollha uffiċjali, kemm għall-inizjattivi kollha ta’ prijorità kif ukoll
għal dawk li jkunu ta’ interess pubbliku ġenerali. Il-Kummissjoni aċċettat parzjalment
din ir-rakkomandazzjoni billi hija tqis li din tkun timponi pressjoni konsiderevoli fuq irriżorsi tagħha u ddewwem il-proċess tat-tfassil tal-politiki 18. Kif tosserva l-Kummissjoni,
fl-2018, il-kwestjonarji kollha dwar il-konsultazzjonijiet pubbliċi kienu disponibbli f’millinqas żewġ lingwi u 71 % ġew tradotti fil-lingwi kollha uffiċjali (ħlief il-Gaeliku) 19.
Madankollu, aħna sibna li hemm lok għal kjarifika tal-kriterji użati biex jiġi deċiż jekk iddokumenti ta’ konsultazzjoni għandhomx jiġu tradotti fil-lingwi kollha uffiċjali biex jiġi
żgurat li l-inizjattivi li jkunu ta’ interess pubbliku ġenerali jkunu aċċessibbli għaċċittadini kollha tal-UE 20.

15 Minbarra dan, aħna sibna dgħufijiet fir-rappurtar tal-Kummissjoni dwar is-

segwitu li ngħata għall-konsultazzjonijiet pubbliċi. B’mod partikolari, aħna sibna
każijiet fejn il-Kummissjoni ma spjegatx b’mod ċar ir-rabta bejn l-input tar-rispondenti
u l-għażliet ippreżentati fil-proposta leġiżlattiva 21. Fl-eżerċizzju ta’ rendikont imwettaq
mill-Kummissjoni nstabu problemi f’dan ir-rigward ukoll. B’mod ġenerali, kważi 40 %
tar-rispondenti għall-konsultazzjoni pubblika tagħha ma kinux sodisfatti bir-rappurtar
dwar ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet pubbliċi tagħha 22.

16 L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej23 tippermetti li ċ-ċittadini jitolbu direttament

lill-Kummissjoni biex tniedi azzjoni regolatorja. Ir-Regolament dwar l-Inizjattiva taċĊittadini Ewropej ma jirrikjedix li l-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva. IlKummissjoni tibqa’ libera li tiddeċiedi jekk tagħtix segwitu jew le għal inizjattiva. Millintroduzzjoni tal-inizjattiva fl-2012 sa nofs l-2019, mill-64 inizjattiva taċ-ċittadini
Ewropej irreġistrata, kienu 4 inizjattivi li laħqu l-appoġġ meħtieġ ta’ mill-inqas
1 000 000 ċittadin tal-UE (ara l-Figura 2) 24. Fi tnejn minn dawn l-erba’ każijiet, il-

14
Kummissjoni mbagħad ippreżentat proposta leġiżlattiva 25. F’każ ieħor, il-Kummissjoni
pproponiet sensiela ta’ azzjonijiet ta’ segwitu li ma kinux leġiżlattivi. Fir-raba’ każ, ilKummissjoni ddeċidiet li ma tippreżentax proposta leġiżlattiva peress li hija kienet tqis
li l-qafas legali eżistenti kien xieraq. Fl-2019, ibbażat fuq proposta tal-Kummissjoni, ilPE u l-Kunsill adottaw Regolament rivedut dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej biex
titħeġġeġ il-parteċipazzjoni u tiġi ffaċilitata l-organizzazzjoni ta’ inizjattivi. Ir-regoli lġodda jipprevedu assistenza teknika aħjar għal gruppi ta’ organizzaturi u jippermettu li
l-Istati Membri jnaqqsu l-età minima tal-parteċipanti għal 16-il sena. Dawn ir-regoli
daħlu fis-seħħ fil-bidu tal-2020 26.

Figura 2 – Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej
Inizjattivi rreġistrati u appoġġ suffiċjenti
Inizjattivi rreġistrati iżda appoġġ insuffiċjenti
Inizjattivi rtirati
Inizjattivi miftuħa

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni (is-sit web tal-IĊE)
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Evidenza għat-tfassil tal-politiki
Kaxxa 3
Il-Kummissjoni tuża “valutazzjonijiet tal-impatt” biex tirreferi għall-valutazzjoni
ex ante tal-għażliet politiċi u “evalwazzjonijiet” biex tirreferi għall-valutazzjoni
ex post tal-effetti tal-implimentazzjoni ta’ politiki 27. Hija twettaq ukoll
“evalwazzjonijiet ex ante” ta’ proposti għal programmi ewlenin ta’ nfiq, li ma
jirrikjedux valutazzjoni tal-impatt. Il-valutazzjonijiet tal-impatt u l-evalwazzjonijiet
jiġu mmaniġġjati mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni li huwa responsabbli
mill-politika, mil-liġi jew mill-programm ta’ nfiq ikkonċernat. Il-Kummissjoni
stabbiliet Bord tal-Iskrutinju Regolatorju biex jipprovdi kontroll tal-kwalità kemm
tal-valutazzjonijiet tal-impatt kif ukoll tal-evalwazzjonijiet.
Fl-Indikaturi tal-Politika u l-Governanza Regolatorji 2018 tal-OECD, il-Kummissjoni
kklassifikat fit-tielet l-ogħla post 28 għall-valutazzjoni tal-impatt 29 u fir-raba’ l-ogħla
post 30 għall-evalwazzjoni ex post tal-liġi primarja.
Fir-Rapport Speċjali Nru 16/2018 tagħna dwar ir-rieżaminar ex post 31, aħna
kkonkludejna li l-Kummissjoni kienet fasslet sistema ta’ evalwazzjoni li, fl-intier
tagħha, kienet immaniġġjata sew u b’kontroll tal-kwalità32.
Fir-Rapport Annwali 2013 tagħna 33, aħna tajna segwitu għar-Rapport Speċjali
Nru 3/2010 tagħna dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt 34, li fih aħna kkonkludejna li
l-Kummissjoni kienet għamlet il-valutazzjoni tal-impatt parti integrali milliżvilupp tal-politika u kienet użatha biex tfassal aħjar l-inizjattivi leġiżlattivi
tagħha. Madankollu, aħna nqisu li għad hemm xi sfidi biex jitjiebu aktar:
o

il-kopertura ta’ inizjattivi ewlenin permezz ta’ valutazzjonijiet tal-impatt,
inklużi l-programmi u l-attivitajiet li jinvolvu nfiq sinifikanti;

o

l-aspetti tal-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-impatt;

o

iI-kwalità u d-disponibbiltà f’waqtha tal-evalwazzjonijiet;

o

il-mandat tal-BSR.

17 Bħala regola ġenerali, jenħtieġ li l-Kummissjoni tħejji valutazzjoni tal-impatt għall-

proposti kollha fil-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni (CWP). Fl-eżerċizzju ta’
rendikont tagħha, il-Kummissjoni rrappurtat li għal 19.5 % tal-proposti tagħha indikati
fis-CWPs bejn l-2015 u l-2018 ma kinitx meħtieġa valutazzjoni tal-impatt skont irrekwiżiti tagħha ta’ Regolamentazzjoni Aħjar, u li għal 8.5 % oħra kienu ngħataw
eċċezzjonijiet (eż. għal urġenza speċjali). F’7 % tal-każijiet, l-ebda raġuni ma kienet
pubblikament ingħatat għan-nuqqas ta’ valutazzjoni tal-impatt 35. Madankollu, analiżi
dettaljata msemmija fl-eżerċizzju ta’ rendikont tagħti x'tifhem li għal żewġ terzi talkażijiet li ġew analizzati kien hemm dubji dwar jekk l-ispjegazzjonijiet kinux suffiċjenti
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jew adegwati 36. Il-PE kkundanna n-nuqqas frekwenti ta’ valutazzjonijiet tal-impatt
għall-proposti tal-Kummissjoni, inkluż għal dawk li jidhru fis-CWP 37. Il-partijiet
interessati ssuġġerew li tiżdied il-kopertura billi jiġu introdotti proċeduri eħfef għal
każijiet urġenti jew għal proposti b’inqas effetti sostanzjali 38.

18 Skont ir-Regolament Finanzjarju, jenħtieġ li l-proposti għal programmi u

attivitajiet li jinvolvu nefqa sinifikanti jkunu suġġetti għal evalwazzjoni ex ante 39. Fejn
programm jew attività jkunu mistennija li jkollhom impatt ekonomiku, ambjentali jew
soċjali sinifikanti, din l-evalwazzjoni tista’ tieħu l-għamla ta’ valutazzjoni tal-impatt — u
f’dan il-każ, il-Kummissjoni se tkun teħtieġ ukoll teżamina firxa ta’ għażliet għallimplimentazzjoni. Aħna nqisu li jenħtieġ li l-valutazzjonijiet tal-impatt jew levalwazzjonijiet ex ante jitwettqu għall-programmi ewlenin kollha ta’ nfiq 40.

19 Mill-2002 ’il hawn, bidla waħda ewlenija għall-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-

impatt kienet il-kwantifikazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-għażliet differenti 41.
F’ħafna mir-rapporti sussegwenti tagħna, aħna identifikajna nuqqasijiet relatati maddisponibbiltà ta’ data u mal-kwantifikazzjoni u l-monetizzazzjoni tal-impatti 42. Il-BSR
osserva li, filwaqt il-Kummissjoni qed ittejjeb il-kwantifikazzjoni, kwart biss millvalutazzjonijiet tal-impatt ikkwantifikaw bis-sħiħ l-ispejjeż u l-benefiċċji 43. Huwa
osserva wkoll li 2 mill-10 elementi ta’ kwalità li ġew analizzati kienu għadhom taħt illivell aċċettabbli anki wara li s-servizzi tal-Kummissjoni kienu rrevedew ilvalutazzjonijiet tal-impatt tagħhom abbażi tal-kontroll tal-kwalità mwettaq mill-BSR,
qabel ma ppreżentawhom għal konsultazzjoni interservizzi (ara l-Figura 3). Fl-2016, ilBSR introduċa l-klassifikazzjoni “pożittiva b’riżervi” għall-valutazzjonijiet tal-impatt li
huwa qies li ma kinux meħtieġa li jerġgħu jiġu ppreżentati lill-BSR. Madankollu, ilvalutazzjonijiet tal-impatt b’din il-klassifikazzjoni l-ġdida kellhom probabbiltà inqas li
jitjiebu minn dawk li kienu rċevew opinjoni negattiva u kellhom jerġgħu jiġu
ppreżentati lill-BSR 44.
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Figura 3 – Medji tal-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-impatt fl-2018
L-ewwel preżentazzjoni
Tajba

Aċċettabbli

Fażi tal-konsultazzjoni interservizzi

Dgħajfa

Dgħajfa

Aċċettabbli

Tajba

Preżentazzjoni
Konsultazzjoni, bażi ta’
informazzjoni u metodoloġija
Sussidjarjetà u
valur miżjud tal-UE
Objettivi u
loġika ta’ intervent
Monitoraġġ u
evalwazzjoni futuri
Ambitu u kuntest
Tqabbil ta’ għażliet
u proporzjonalità
Definizzjoni tal-problema u
użu tal-evalwazzjoni
Impatti
Linja bażi u għażliet

90 %

tal-elementi ta’ kwalità li ġew analizzati

HUMA TAĦT IL-LIVELL AĊĊETTABBLI

20 %

tal-elementi ta’ kwalità li ġew analizzati

GĦADHOM TAĦT IL-LIVELL
AĊĊETTABBLI

Sors: il-QEA, ibbażat fuq Annual Report 2018 tal-BSR, il-Kapitolu 1.2.

20 L-evalwazzjonijiet ex post tal-Kummissjoni mhux biss jipprovdu mezz biex tiġi

vvalutata l-prestazzjoni tal-politiki tal-UE, huma jipprovdu wkoll input siewi biex ilpolitiki jiġu żviluppati aktar. Mill-2013 ’il hawn, il-Kummissjoni impenjat lilha nfisha li
tevalwa l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti qabel ma tfassal il-valutazzjonijiet
tal-impatt għal proposti leġiżlattivi ġodda (il-prinċipju “l-ewwel evalwa”) 45.
Madankollu, l-analiżi tal-BSR tat x’tifhem li inqas minn terz tal-valutazzjonijiet talimpatt kienu bbażati fuq evalwazzjonijiet li kienu tħejjew b’mod adegwat u li kienu
ntużaw b’mod xieraq 46. Il-problema l-aktar sinifikanti li affettwat il-kwalità talevalwazzjonijiet kienet in-nuqqas ta’ data xierqa għall-kwantifikazzjoni tal-impatti 47.
Fir-rapporti tagħna, aħna identifikajna ripetutament nuqqasijiet relatati mad-
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disponibbiltà ta’ data għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni 48. Kif ġie osservat mill-BSR,
spiss ir-rapporti ta’ evalwazzjoni ma setgħux jagħtu tweġiba għall-mistoqsijiet ta’
evalwazzjoni minħabba nuqqas ta’ data adegwata 49. Dan il-fatt illimita wkoll l-ambitu
għad-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni biex itejbu r-rapporti ta’ evalwazzjoni sabiex
jindirizzaw it-tħassib tal-BSR (ara l-Figura 4).

Figura 4 – Spiss id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni sabuha diffiċli
biex itejbu r-rapporti ta’ evalwazzjoni biex jakkomodaw it-tħassib talBSR
L-ebda titjib

Ftit titjib

Titjib
sostanzjali

Tfassil u metodoloġija
Effettività u effiċjenza
Koerenza
Rilevanza u valur miżjud tal-UE
Preżentazzjoni
Validità tal-konklużjonijiet

Sors: il-QEA, ibbażat fuq Annual Report 2018 tal-BSR, il-Kapitolu 3.5.

21 Il-BSR għandu rwol importanti f’dak li jirrigwarda l-iżgurar tal-kwalità tal-bażi

evidenzjali għat-tfassil tal-politiki. Il-bord huma magħmul minn erba’ uffiċjali għolja talKummissjoni u tliet esperti reklutati minn barra. Il-mandat tiegħu, meta mqabbel ma’
dak tal-Bord għall-Valutazzjoni tal-Impatt li kien il-predeċessur tiegħu, ġie estiż biex
ikopri l-iskrutinju tal-evalwazzjonijiet magħżula. Madankollu, skont l-eżerċizzju ta’
rendikont tal-Kummissjoni, il-fehmiet tar-rispondenti kienu maqsuma ndaqs f’dak li
jirrigwarda l-imparzjalità tal-BSR 50. Dawk li qajmu tħassib ġibdu l-attenzjoni għall-fatt,
fost affarijiet oħra, li l-bord tiegħu huwa fil-biċċa l-kbira magħmul minn uffiċjali talKummissjoni. Kien hemm proposti minn xi rispondenti biex il-mandat tal-BSR jiġi estiż
aktar biex jinkludi t-tliet attivitajiet li ġejjin: il-validazzjoni tal-ispjegazzjonijiet talKummissjoni għan-nuqqas ta’ preżentazzjoni tal-valutazzjonijiet tal-impatt għal
inizjattivi ewlenin 51, l-istudju tal-koerenza bejn l-għażliet meqjusa fil-valutazzjoni talimpatt u dawk fil-proposta legali 52, u l-kontroll tal-kwalità ta’ proporzjon akbar talevalwazzjonijiet li jitwettqu (ara l-Figura 5) 53.
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Figura 5 – Evalwazzjonijiet li ġew skrutinizzati mill-BSR
Evalwazzjonijiet
imħejjija
Evalwazzjonijiet
skrutinizzati
mill-BSR

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni (dwar l-evalwazzjonijiet imħejjija 54 u levalwazzjonijiet li ġew skrutinizzati mill-BSR 55).

L-istokk ta’ leġiżlazzjoni tal-UE
Kaxxa 4
L-istokk ta’ leġiżlazzjoni tal-UE jinbidel kontinwament hekk kif il-proposti għal
regolamenti, direttivi u deċiżjonijiet jiġu adottati, u l-leġiżlazzjoni eżistenti tiġi
riveduta, titħassar jew tiskadi.
Fil-programmi ta’ ħidma tagħha għall-perjodu 2015-2019, il-Kummissjoni ppjanat
inqas inizjattivi leġiżlattivi meta mqabbel mas-snin preċedenti u żiedet ir-rata ta’
implimentazzjoni tagħhom. Hija użat ukoll il-programm u l-pjattaforma REFIT biex
tidderieġi l-isforzi biex iżomm l-istokk ta’ leġiżlazzjoni tal-UE “adatta għall-iskop
tagħha”.
L-analiżi li wettaqna turi li l-Kummissjoni Juncker ippreżentat inqas inizjattivi
leġiżlattivi ewlenin mill-predeċessuri tagħha, iżda li r-rata ta’ implimentazzjoni
żdiedet. B’mod ġenerali, il-korp tal-leġiżlazzjoni tal-UE baqa’ stabbli bejn l-1999 u l2019. Fl-aħħar nett, il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tal-applikazzjoni tad-dritt
tal-UE fl-Istati Membri għadu jirrappreżenta sfida għall-Kummissjoni.
Aħna nqisu li għad hemm xi sfidi biex:
o

jiġi kkjarifikat aktar ir-rwol tal-inizjattiva “REFIT” bħala parti integrali millapproċċ tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar;

o

tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni tal-UE mingħajr ma jiżdiedu r-riskji għallkonformità u għall-prestazzjoni;

o

tiġi pprovduta gwida lill-Istati Membri dwar kif għandhom jissimplifikaw u
jevitaw regoli kumplessi u/jew ta’ piż li mhumiex meħtieġa; u

o

jiġu mmonitorjati u infurzati aħjar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni taddritt tal-UE.
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22 Il-Kummissjoni Juncker naqqset sinifikattivament l-għadd ta’ proposti leġiżlattivi

ewlenin (“inizjattivi prijoritarji”). Fil-programmi ta’ ħidma tagħha għall-perjodu mill2015 sal-2019, il-Kummissjoni ppjanat 108 inizjattivi prijoritarji, u dan jirrappreżenta
tnaqqis ta’ 62 % meta mqabbel ma’ dak tal-290 inizjattiva prijoritarja għall-programmi
ta’ ħidma għall-perjodu mill-2010 sal-2014. Sadanittant, bejn l-2011 u l-2017, ir-rata ta’
implimentazzjoni għal inizjattivi ġodda (jiġifieri s-sehem tal-proposti tal-Kummissjoni li
ġew adottati mill-PE u mill-Kunsill) żdiedet progressivament (ara l-Figura 6). B’mod
ġenerali, il-korp tal-leġiżlazzjoni tal-UE baqa’ stabbli bejn l-1999 u l-2019 billi l-għadd
totali ta’ regolamenti u direttivi li ġew adottati mill-PE u mill-Kunsill matul il-perjodu
kien jikkorrispondi b'mod ġenerali mal-għadd ta’ dawk li tħassru jew skadew (ara lAnness IV – Proposti leġiżlattivi, leġiżlazzjoni adottata, tħassir, leġiżlazzjoni li skadiet, u
l-Anness V – Output leġiżlattiv skont is-sena u l-qasam ta’ politika). Fl-istess ħin, lgħadd medju ta’ paġni ta’ dritt tal-UE li ġie adottat taħt it-tmien perjodu tal-PE (20142019) żdied kemxejn b’4.4 % meta mqabbel mas-seba’ perjodu tal-PE (2009-2014) 56.

Figura 6 – Inqas inizjattivi prijoritarji ppjanati u proporzjon ogħla ta’
dawk li ġew implimentati
Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni

2010-2014

2015-2019

Għadd ta’ inizjattivi prijoritarji ppjanati fis-sena

Rata ta’ implimentazzjoni tal-inizjattivi prijoritarji ppjanati
Rata ta’ implimentazzjoni mhux disponibbli

Kumment: Ir-rata ta’ implimentazzjoni tinkludi inizjattivi prijoritarji li ġew implimentati parzjalment (ara
l-Kummissjoni, Annual Activity Report 2018 - Secretariat General, il-paġna 7) jew bis-sħiħ.
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-Programmi ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-perjodu 2010-2019 u fuq irRapporti Annwali tal-Attività tal-Kummissjoni għall-perjodu 2013-2018.
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23 Objettiv ewlieni tal-Kummissjoni Juncker kien li tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni tal-

UE u jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi fuq in-negozji u ċ-ċittadini 57. Il-Kummissjoni
introduċiet programm REFIT fl-2012 u pjattaforma REFIT fl-2015, bħala parti mill-isforzi
tagħha biex tiżgura li l-istrumenti leġiżlattivi tal-UE jkunu “adatti għall-iskop” tagħhom.
Permezz tal-Pjattaforma REFIT, il-Kummissjoni stiednet, ġabret u vvalutat issuġġerimenti dwar kif jistgħu jitnaqqsu l-piżijiet li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-UE u
mill-implimentazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni fl-Istati Membri 58. Fir-Rapport Speċjali
Nru 16/2018 tagħna dwar ir-rieżaminar ex post, aħna osservajna li r-raġunament għallprogramm REFIT ma kienx ċar, bħalma ma kinux ċari l-kriterji li permezz tagħhom
inizjattivi individwali kienu ġew tikkettati bħala “REFIT”. Aħna rrakkomandajna wkoll li
l-Kummissjoni tevita l-perċezzjoni li r-REFIT huwa b’xi mod separat miċ-ċiklu standard
ta’ Regolamentazzjoni Aħjar. F’dan il-kuntest, l-eżerċizzju ta’ rendikont proprju talKummissjoni kkonferma li l-programm REFIT kellu viżibbiltà skarsa 59.

24 Filwaqt li nappoġġaw bis-sħiħ l-objettiv tal-Kummissjoni biex tissimplifika l-

leġiżlazzjoni u tnaqqas il-piżijiet, jinħtieġ li tingħata attenzjoni biex jiġi żgurat li dan isir
b’mod xieraq. Fl-Opinjoni Nru 6/2018 tagħna rigward ir-Regolament dwar
Dispożizzjonijiet Komuni, aħna osservajna każijiet fejn jista' jkun li s-simplifikazzjoni
tinkiseb għad-detriment taċ-ċarezza għall-benefiċjarji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi,
u ddgħajjef il-mekkaniżmi stabbiliti għat-twassil ta’ riżultati. Aħna enfasizzajna wkoll ilfatt li jenħtieġ li s-simplifikazzjoni tintuża biex jiġu eliminati regoli jew proċeduri mhux
meħtieġa aktar milli biex sempliċiment jiġu kkonsolidati l-ġabriet ta’ regoli eżistenti.
Pereżempju, fl-Opinjoni Nru 7/2018 tagħna rigward il-Politika Agrikola Komuni, aħna
osservajna li ma kienx ċar li t-tnaqqis fl-għadd ta’ regolamenti jkun jirriżulta
f’simplifikazzjoni, minħabba li l-politika, kieku, issir aktar kumplessa f’aspetti oħra 60.

25 Il-kumplessità leġiżlattiva u l-piżijiet għan-negozji u ċ-ċittadini jistgħu jinħolqu

wkoll meta l-Istati Membri jimplimentaw direttivi tal-UE. L-arranġamenti politiċi, legali
u kostituzzjonali tal-Istati Membri jvarjaw ħafna u dan il-fatt jinfluwenza l-mod kif
huma japplikaw id-dritt tal-UE fil-prattika. Hemm ukoll varjazzjoni konsiderevoli fost lIstati Membri f'dak li jirrigwarda l-għadd u l-ambitu tal-miżuri nazzjonali ta’
implimentazzjoni għal kwalunkwe direttiva partikolari tal-UE. Fir-rapport analitiku li
wettaqna dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-prattika, aħna osservajna li kien
hemm korrelazzjoni bejn l-għadd ta’ miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni u l-għadd
ta’ każijiet ta’ ksur li tnedew mill-Kummissjoni 61. L-Istati Membri jirrikonoxxu li l-miżuri
nazzjonali ta’ implimentazzjoni jistgħu jinkludu rekwiżiti li jmorru lil hinn minn dawk
meħtieġa minn direttiva partikolari (spiss imsejħa “gold-plating”). Madankollu, huma
joqogħdu lura milli jidentifikaw dawn il-każijiet fid-database disponibbli tal-UE 62. F’dan
il-kuntest, aħna nosservaw li l-Ftehim Interistituzzjonali (IIA) tal-2016 dwar it-Tfassil
Aħjar tal-Liġijiet jappella lill-Istati Membri biex jidentifikaw dawn iż-żidiet jew fl-att(i)
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ta’ traspożizzjoni jew inkella permezz ta’ dokumenti assoċjati. Sa issa, żewġ Stati
Membri biss ippreżentaw dawn in-notifiki fid-database.

26 L-istituzzjonijiet u l-Istati Membri tal-UE qablu li, meta jinnotifikaw lill-

Kummissjoni dwar miżuri nazzjonali ta’ traspożizzjoni, l-awtoritajiet nazzjonali jridu,
fejn ikun iġġustifikat, jipprovdu dokumenti ta’ spjegazzjoni li jiddeskrivu kif huma
jkunu ttrasponew id-direttivi fil-leġiżlazzjoni proprja tagħhom 63. Aħna enfasizzajna
wkoll il-fatt li hemm lok biex l-Istati Membri jipprovdu aktar dokumenti ta’ spjegazzjoni
u li dawn ikunu ta’ kwalità aħjar 64, u l-Kummissjoni qablet li se tesplora aktar, flimkien
mal-Istati Membri, il-benefiċċji relatati mal-għoti ta’ gwida dwar it-tfassil u lpreżentazzjoni ta’ dokumenti ta’ spjegazzjoni 65. F’bosta rapporti li ħriġna, aħna
enfasizzajna kif nuqqasijiet relatati mat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni konsistenti taddritt tal-UE fl-Istati Membri kienu affettwaw il-prestazzjoni tal-politiki u l-programmi
tal-UE 66.

27 L-għadd persistentement għoli ta’ proċeduri ta’ ksur juri li l-implimentazzjoni u l-

applikazzjoni tad-dritt tal-UE, b’mod f’waqtu u korrett, fl-Istati Membri jibqa’
jippreżenta sfida serja (ara l-Figura 7). Dan ġie enfasizzat ukoll mill-Parlament
Ewropew 67.

Figura 7 – Għadd ta’ każijiet ta’ ksur ġodda u miftuħa
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Rapporti Annwali tal-Kummissjoni dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tadDritt tal-Unjoni u fuq estrazzjoni mid-database tal-Kummissjoni dwar il-ksur (għall-każijiet ta’ ksur ġodda
fil-perjodu 2010-2012).
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28 Fir-rapport analitiku li ħriġna fl-2018 dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-

prattika, aħna analizzajna n-natura ta’ din l-isfida u stedinna lill-Kummissjoni biex tqis
il-possibbiltà li ssaħħaħ aktar l-isforzi tagħha biex timmonitorja u tinforza lapplikazzjoni tad-dritt tal-UE billi, fost affarijiet oħra:
o

tuża l-baġit tal-UE biex tgħin tiżgura li l-Istati Membri japplikaw id-dritt tal-UE 68; u

o

tiżviluppa sistema stabbilita ta’ prijoritajiet ta’ infurzar u ta’ parametri
referenzjarji għat-trattament ta’ każijiet ta’ ksur f’qafas kumplessiv għall-ġestjoni
tal-attivitajiet ta’ sorveljanza.

Kooperazzjoni interistituzzjonali fit-tfassil tal-liġijiet
Kaxxa 5
Il-kwalità tal-liġijiet tal-UE tiddependi fil-biċċa l-kbira minn kooperazzjoni
interistituzzjonali tajba.
Fil-Ftehim Interistituzzjonali (IIA) dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li ġie ffirmat fit13 ta’ April 2016, il-PE, il-Kunsill u l-Kummissjoni impenjaw lilhom infushom għallogħla livell ta’ trasparenza fil-proċess leġiżlattiv, biex b’hekk tinżamm il-fiduċja taċċittadini fil-proċess leġiżlattiv tal-UE.
Madankollu, hemm għadd ta’ impenji li għadhom ma ġewx issodisfati.
Aħna nqisu li għad hemm xi sfidi biex jitjiebu aktar:
o

il-valutazzjoni tal-emendi li jsiru mill-koleġiżlaturi għall-proposti leġiżlattivi
tal-Kummissjoni matul il-proċedura; u

o

it-trasparenza dwar ċerti aspetti tal-proċedura leġiżlattiva (eż. “il-laqgħat tattrilogu” u l-“lobbjar”).

29 Il-Ftehim Interistituzzjonali jirrikjedi li, meta jqisu li dan ikun xieraq u meħtieġ

għall-proċess leġislattiv, il-PE u l-Kunsill iwettqu valutazzjonijiet tal-impatt fir-rigward
tal-emendi “sostanzjali” tagħhom għall-proposti tal-Kummissjoni 69. Madankollu, ma
hemmx qbil dwar definizzjoni ta’ x’jikkostitwixxi emenda “sostanzjali”. Skont il-Ftehim
Interistituzzjonali, kull istituzzjoni tista’ tiddeċiedi waħedha jekk emenda hijiex
“sostanzjali”. Il-Kunsill għadu ma ħejja l-ebda valutazzjoni tal-emendi proprji tiegħu,
filwaqt li mill-2016 ’il hawn, il-PE ppubblika tliet valutazzjonijiet ta’ dan it-tip, permezz
tad-Direttorat Ġenerali għas-Servizzi ta’ Riċerka Parlamentari (EPRS). Il-biċċa l-kbira
mix-xogħol tal-EPRS fuq il-valutazzjonijiet tal-impatt huwa relatat mal-evalwazzjoni talkwalità tal-valutazzjonijiet tal-impatt imwettqa mill-Kummissjoni (142 każ mill-2016
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’il hawn) 70. Aħna nqisu li tibqa’ sfida biex jiġu ssodisfati l-impenji skont il-Ftehim
Interistituzzjonali li, fl-aħħar mill-aħħar, għandu l-għan li jevita l-lakuni u t-trikkib flattivitajiet tal-valutazzjoni tal-impatt li jitwettqu mill-koleġiżalturi biex jappoġġaw itteħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza.

30 Diġà hemm livell konsiderevoli ta’ trasparenza għall-proċess leġiżlattiv tal-UE,

billi ċ-ċittadini u l-partijiet interessati l-oħra jistgħu jsegwu l-progress tal-proposti
leġiżlattivi, mill-inqas sa ċertu punt, permezz ta’ għadd ta’ siti web pubbliċi differenti.
Barra minn hekk, fil-Ftehim Interistituzzjonali tal-2016, it-tliet istituzzjonijiet qablu li
jistabbilixxu database pubblika konġunta dwar is-sitwazzjoni attwali tal-fajls leġiżlattivi
kollha 71. Din id-database għadha fil-proċess li tiġi żviluppata. Madankollu, kif previst filFtehim Interistituzzjonali, f’Diċembru 2017 ġie stabbilit reġistru konġunt ta’ atti
delegati 72. Dan jagħti liċ-ċittadini aċċess għal diversi passi fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-atti
delegati 73.

31 Il-Kummissjoni tqis li problemi relatati mal-laqgħat tat-trilogu u mar-reġistru

pubbliku għal “rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess” mhumiex inklużi firregolamentazzjoni aħjar, bħala qafas biex tinġabar evidenza għat-teħid ta’ deċiżjonijiet.
Minkejja dan, meta rrieżaminajna l-evidenza li tappoġġa l-eżerċizzju ta’ rendikont
imwettaq mill-Kummissjoni, aħna osservajna t-tħassib tal-partijiet interessati 74 dwar
in-nuqqas ta’ trasparenza fin-negozjati bejn il-PE, il-Kunsill u l-Kummissjoni rigward ilmument meta jiġu adottati t-testi leġiżlattivi (jiġifieri “laqgħat tat-trilogu” 75). Fl-2016,
l-Ombudsman Ewropew appella għall-pubblikazzjoni ta’ kalendarju tat-“trilogu”,
sommarju tal-aġendi tal-laqgħat u verżjonijiet suċċessivi tad-“dokument b’erba’
kolonni” li juru kemm il-pożizzjonijiet inizjali tat-tliet istituzzjonijiet kif ukoll it-test ta’
kompromess, hekk kif jevolvi matul id-diskussjonijiet 76. L-aċċess għall-verżjonijiet
suċċessivi ta’ dan id-dokument b’erba’ kolonni jkun jippermetti li l-pubbliku jifhem
aħjar kif it-test finali jkun ġie stabbilit. Fir-risposta li hija tat lill-Ombudsman, ilKummissjoni kkonfermat li kieku ma jkollha l-ebda oġġezzjoni biex tippubblika din linformazzjoni 77. Madankollu, dan ikun jirrikjedi l-kunsens taż-żewġ koleġiżlaturi.

32 Fl-2018, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) iddeċidiet li ma tista’ tiġi

aċċettata l-ebda preżunzjoni ġenerali ta’ nuqqas ta’ żvelar għal dawn it-testi ta’
kompromess proviżorji 78. Din id-deċiżjoni timplika li jenħtieġ li din l-informazzjoni,
bħala regola ġenerali, tkun disponibbli għall-pubbliku 79. Madankollu, sa issa, id“dokumenti b’erba’ kolonni” ma jiġux ippubblikati regolarment. Il-pubblikazzjoni ta’ din
l-informazzjoni dwar emendi li jkunu saru mill-PE u mill-Kunsill, għall-proposti
leġiżlattivi tal-Kummissjoni, tkun tgħin biex jitjieb l-obbligu ta’ rendikont pubbliku
għad-deċiżjonijiet li jittieħdu.
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33 Aħna osservajna wkoll li l-PE u l-Kummissjoni ilhom mill-2011 iħaddmu, b’mod

konġunt, reġistru pubbliku għal “rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess” (jiġifieri
lobbisti) u li l-Kunsill ilu mill-2014 osservatur għall-iskema attwali 80. Fit28 ta’ Settembru 2016, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha għal Ftehim
Interistituzzjonali ġdid dwar Reġistru ta’ Trasparenza obbligatorju li jkopri l-PE, il-Kunsill
u l-Kummissjoni. Il-proposta kellha l-għan li ssaħħaħ il-qafas għat-trattament mallobbisti u biex il-laqgħat ma’ dawn tal-aħħar ikunu jiddependu mir-reġistrazzjoni
tagħhom. Għadu ma ntlaħaq l-ebda ftehim finali dwar il-proposta għal Reġistru ta’
Trasparenza Interistituzzjonali obbligatorju 81.
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Kummenti finali dwar it-triq
’il quddiem
34 Il-Kummissjoni ħadet kont ta’ kemm id-diversi għodod u proċessi għal

Regolamentazzjoni Aħjar qed jiffunzjonaw tajjeb, identifikat it-tagħlimiet li ttieħdu u
rrikonoxxiet l-opportunitajiet fejn jista’ jsir aktar titjib. Ibbażat fuq ir-riżultati talawditjar preċedenti tagħna u fuq l-informazzjoni li rrieżaminajna, aħna identifikajna lisfidi ewlenin li ġejjin, kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-koleġiżlaturi u l-Istati
Membri tal-UE, relatati mal-ilħuq tal-għanijiet ta’ Regolamentazzjoni Aħjar fil-futur:
o

jiġi żgurat li l-politiki u l-inizjattivi leġiżlattivi tal-UE jiġu koperti b’mod suffiċjenti
minn konsultazzjoni, evalwazzjoni u valutazzjoni tal-impatt li jkunu ta’ kwalità
tajba;

o

jiġi żgurat li l-proposti leġiżlattivi jipprevedu l-ġbir ta’ evidenza suffiċjenti biex
tappoġġa l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni effettivi;

o

tiġi ssimplifikata aktar il-leġiżlazzjoni tal-UE u jiġu mmonitorjati l-implimentazzjoni
u l-applikazzjoni tagħha fl-Istati Membri; u

o

titjieb it-trasparenza tal-proċess leġiżlattiv għaċ-ċittadini u għall-partijiet
interessati l-oħra.
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Annessi
Anness I – Ħarsa ġenerali lejn il-fażijiet taċ-ċiklu tal-politika, kif
ukoll lejn il-prinċipji, l-objettivi, l-għodod u l-proċeduri ta’
Regolamentazzjoni Aħjar82

Input millpartijiet
interessati

Konsultazzjoni tal-partijiet interessati

Valutazzjonijiet tal-impatt

Evalwazzjonijiet

Implimentazzjoni u applikazzjoni tad-dritt tal-UE
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Passi u rekwiżiti ewlenin għallkonsultazzjoni tal-partijiet
interessati

Input millpartijiet
interessati

Validazzjoni Politika, kif ukoll
konsultazzjonijiet pubbliċi u mmirati
Trid tiġi stabbilita strateġija ta’ konsultazzjoni għal kull
inizjattiva u evalwazzjoni.

Id-Direttorat Ġenerali ewlieni (jew is-Segretarjat Ġenerali (SĠ)
għal inizjattivi importanti) jistabbilixxi l-Grupp Interservizzi
(ISG) u jistieden lis-servizzi interessati biex jipparteċipaw.

Jenħtieġ li l-istrateġija tiddeskrivi l-kopertura lingwistika talattivitajiet ta’ konsultazzjoni. Jenħtieġ li hija tkopri wkoll
attivitajiet ta’ konsultazzjoni u konsultazzjonijiet pubbliċi li
jkunu mmirati (għall-valutazzjonijiet tal-impatt, levalwazzjonijiet, il-kontrolli tal-idoneità u l-Green Papers).

Fil-każ li ISG ikun meħtieġ, huwa jiddiskuti u jiffinalizza listrateġija ta’ konsultazzjoni tal-partijiet interessati u ddokumenti ta’ konsultazzjoni. Jekk ma jkunx hemm ISG, iddokumenti u l-istrateġija jiġu ffinalizzati mid-Direttorat
Ġenerali ewlieni flimkien mal-SĠ.

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi dwar inizjattivi prijoritarji jridu
jkunu disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Ilkonsultazzjonijiet pubbliċi kollha l-oħra jridu jsiru disponibbli
mill-inqas bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż. Traduzzjonijiet
addizzjonali jridu jiġu pprovduti għal konsultazzjonijiet dwar
inizjattivi li jkunu ta’ interess pubbliku ġenerali u jiġu
ġġustifikati fl-istrateġija ta’ konsultazzjoni.

Twettiq tal-attivitajiet ta’ konsultazzjoni
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jimplimenta l-istrateġija ta’
konsultazzjoni.

Konsultazzjoni tal-partijiet interessati
hija strument importanti meta tinġabar
informazzjoni għat-tfassil tal-politika
bbażat fuq l-evidenza. Il-fehmiet, lesperjenza prattika u d-data talpartijiet interessati se jgħinu biex
jitwasslu inizjattivi ta’ politika,
evalwazzjonijiet u kontrolli tal-idoneità
li jkunu ta’ kwalità ogħla u aktar
kredibbli. Fi stadju bikri, il-Kummissjoni
tippubblika informazzjoni dettaljata
dwar l-objettivi tal-inizjattiva
sottostanti kif ukoll dwar l-attivitajiet
ta’ konsultazzjoni disponibbli fuq ilportal web tagħha “Semma’ Leħnek”,
fejn jista’ jingħata wkoll feedback.

Grupp Interservizzi (ISG)

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi jiġu ppubblikati fuq il-portal
“Ikkontribwixxi fit-tfassil tal-liġijiet” wara l-approvazzjoni talSĠ. Dawn huma miftuħa għal perjodu ta’ rispons ta’ 12il ġurnata.
Konsultazzjoni mmirata li tindirizza gruppi speċifiċi ta’ partijiet
interessati ddefiniti tajjeb tista’ tikkomplementa lkonsultazzjonijiet pubbliċi.

Feedback dwar il-pjan direzzjonali jew ilvalutazzjonijiet tal-impatt tal-bidu
Fejn ikun applikabbli, id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid iħejji
valutazzjoni tal-impatt tal-bidu jew pjan direzzjonali flimkien masSegretarjat Ġenerali.
Il-pjan direzzjonali u l-valutazzjoni tal-impatt tal-bidu jridu jiddeskrivu
l-istrateġija ta’ konsultazzjoni tal-partijiet interessati.
Is-Segretarjat Ġenerali jippubblika l-valutazzjoni tal-impatt tal-bidu jew
il-pjan direzzjonali, li jniedu perjodu ta’ erba’ ġimgħat li fih iċ-ċittadini
u l-partijiet interessati jistgħu jipprovdu feedback.
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid jivvaluta kwalunkwe feedback talparti interessata u jintegrah fix-xogħol ta’ tħejjija tiegħu kif xieraq, li
jista’ jinkludi aġġornament tal-istrateġija ta’ konsultazzjoni.

Rappurtar tar-rapport fil-qosor
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni janalizza r-riżultati tad-diversi attivitajiet ta’ konsultazzjoni u, idealment,
jippubblika rapport ta’ sinteżi fattwali li jipprovdi informazzjoni bħad-dettalji tal-parteċipanti u lfehmiet prinċipali espressi.
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jħejji rapport fil-qosor li jiddeskrivi r-riżultati kumplessivi tal-attivitajiet
ta’ konsultazzjoni u l-feedback riċevut dwar il-pjan direzzjonali jew il-valutazzjoni tal-impatt tal-bidu.
Ir-rapport fil-qosor (SWD) jakkumpanja l-inizjattiva matul il-konsultazzjoni interservizzi u l-adozzjoni, u
jenħtieġ li jiġi ppubblikat fuq il-paġna ta’ konsultazzjoni. Ir-rapport jiġi ppreżentat bħala anness għarrapport tal-IA jew għall-SWD tal-evalwazzjoni meta dawn jitħejjew.

29

Passi ewlenin, rekwiżiti
u kontroll tal-kwalità għallvalutazzjonijiet tal-impatt

Validazzjoni Politika
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid idaħħal l-inizjattiva
fl-Għodda tal-ippjanar mill-inqas 12-il xahar qabel iddata tal-adozzjoni mistennija mill-Kummissjoni.
Il-validazzjoni politika tiġi mmaniġġjata fl-Għodda talippjanar u trid tingħata mingħand il-Kummissarju
ewlieni, il-Viċi President rilevanti u l-ewwel Viċi
President.

Feedback dwar il-valutazzjoni tal-impatt talbidu
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid iħejji valutazzjoni tal-impatt
tal-bidu flimkien mas-Segretarjat Ġenerali (l-abbozz jittella’ flGħodda tal-ippjanar).
Is-Segretarjat Ġenerali (SĠ) jippubblika l-valutazzjoni talimpatt tal-bidu, li tniedi perjodu ta’ erba’ ġimgħat li fih ilpartijiet interessati jistgħu jipprovdu feedback.
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid jivvaluta kwalunkwe
feedback tal-parti interessata u jintegrah fix-xogħol ta’ tħejjija
tiegħu kif xieraq.

Input millpartijiet
interessati

Skrutinju mill-BSR
Il-Laqgħa tal-BSR mas-servizzi talKummissjoni hija bbażata fuq ilkwistjonijiet li tqajmu fil-lista ta’
kontroll tal-kwalità.
Il-BSR jista’ joħroġ opinjoni pożittiva
jew negattiva (normalment fi żmien
jumejn mil-laqgħa tiegħu).

Il-valutazzjonijiet tal-impatt (IAs)
jeżaminaw jekk hemmx ħtieġa għal
azzjoni tal-UE u janalizzaw l-impatti
possibbli tas-soluzzjonijiet
disponibbli. Dawn jitwettqu matul ilfażi ta’ tħejjija, qabel ma lKummissjoni tiffinalizza proposta
għal liġi ġdida. Huma jipprovdu
evidenza għall-għoti ta’ informazzjoni
għall-proċess tat-teħid ta’
deċiżjonijiet u biex dan tal-aħħar jiġi
appoġġat. Il-valutazzjoni tal-impatt
hija strument ewlieni ta’
Regolamentazzjoni Aħjar, li jappoġġa
lill-Kummissjoni u lil-leġiżlatur fittħejjija u fl-adozzjoni ta’ inizjattivi
ġodda.

Id-Direttorat Ġenerali jrid jerġa’
jippreżenta rapport rivedut talvalutazzjoni tal-impatt jekk huwa
jirċievi opinjoni inizjali negattiva.
Il-BSR joħroġ massimu ta’ żewġ
opinjonijiet.

Twettiq ta’ evalwazzjonijiet u preżentazzjoni lill-Bord talIskrutinju Regolatorju
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni (jew l-SĠ għal inizjattivi importanti) jistabbilixxi l-Grupp
Interservizzi (ISG) u jistieden lis-servizzi interessati biex jipparteċipaw.
L-ISG iħejji kollettivament id-diversi kapitoli tar-rapport tal-valutazzjoni tal-impatt billi
jibda bid-definizzjoni tal-problema.
Huwa jrid jirrieżamina l-abbozz finali tar-rapport tal-IA qabel ma dan jiġi ppreżentat
lill-BSR.
L-abbozz tar-rapport tal-valutazzjoni tal-impatt u dokumenti oħra li jkunu rilevanti
jridu jiġu ppreżentati lill-BSR mill-inqas erba’ ġimgħat qabel il-laqgħa skedata.
Il-BSR joħroġ lista ta’ kontroll tal-kwalità lid-Direttorat Ġenerali ewlieni ftit jiem qabel
il-laqgħa skedata, biex iħejji u jistruttura d-diskussjoni mal-BSR.

Rapport tal-IA

Adozzjoni u Segwitu

Ir-rapport tal-valutazzjoni tal-impatt jieħu l-għamla ta’ dokument ta’ ħidma tal-persunal
(SWD) u jrid jiġi suġġett għal konsultazzjoni formali min-naħa tas-servizzi tal-Kummissjoni.

Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid
jikkompila sommarju tal-feedback
riċevut u jittrasmettih lilLeġiżlatur.

Il-konsultazzjoni interservizzi trid tinkludi l-inizjattiva, ir-rapport tal-valutazzjoni tal-impatt
u l-opinjoni(jiet) tal-BSR.
Ir-rapport tal-valutazzjoni tal-impatt jakkumpanja l-inizjattiva matul il-proċess tal-adozzjoni
mwettaq mill-Kummissjoni.
Il-proposta tal-Kummissjoni u l-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanjaha jiġu ppubblikati
online, u l-partijiet interessati jkollhom l-opportunità li jipprovdu feedback matul perjodu
ta’ tmien ġimgħat.
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Passi ewlenin, rekwiżiti
u kontroll tal-kwalità għallevalwazzjonijiet

Validazzjoni Politika
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid jintroduċi levalwazzjoni fl-Għodda tal-ippjanar mill-inqas 12-il xahar
qabel il-pubblikazzjoni tal-SWD.
Id-Direttorat Ġenerali rilevanti jivvalidaha fl-Għodda talippjanar.
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jżid l-evalwazzjoni malpjan tiegħu ta’ evalwazzjoni fuq perjodu ta’ ħames snin.

Input millpartijiet
interessati

Twettiq tal-evalwazzjoni/ Skrutinju mill-Bord talIskrutinju Regolatorju

Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid iħejji evalwazzjoni tal-pjan
direzzjonali li tkopri l-approċċ, il-kuntest, l-iskop u l-ambitu
tal-evalwazzjoni.
L-SĠ u d-Direttorat Ġenerali ewlieni jilħqu ftehim dwar il-pjan
direzzjonali, u dan jirrifletti wkoll deċiżjonijiet dwar
eċċezzjonijiet. L-SĠ jippubblika l-pjan direzzjonali.
Il-partijiet interessati għandhom erba’ ġimgħat biex jipprovdu
feedback. Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid jivvaluta lfeedback u jintegrah f’xogħol ulterjuri.

Tfassil tal-evalwazzjoni

Id-Direttorat Ġenerali ewlieni, bl-appoġġ tal-Grupp Interservizzi
(ISG), iwettaq l-evalwazzjoni. Huma jiddiskutu u jimmonitorjaw ilprogress, inklużi r-riżultati tanġibbli mill-kuntratturi.

Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid jistabbilixxi Grupp
Interservizzi (ISG) li jinkludi membru mill-funzjoni ta’
evalwazzjoni tiegħu. L-ISG irid imexxi l-evalwazzjoni u
jkun involut fl-istadji ewlenin kollha.

L-istrateġija ta’ konsultazzjoni tiġi żviluppata u jingħatalha segwitu;
titnieda konsultazzjoni pubblika għal perjodu ta’ 12-il ġimgħa.

Dan jista’ jinkludi diskussjoni ta’ kwalunkwe abbozz ta’
rapport assoċjat jew komunikazzjoni lill-PE u lill-Kunsill.

L-SWD u dokumenti oħra li jkunu rilevanti jiġu ppreżentati lill-BSR
mill-inqas erba’ ġimgħat qabel il-laqgħa.

Id-Direttorat Ġenerali ewlieni u l-ISG jiddiskutu u
jiffinalizzaw it-tfassil tal-evalwazzjoni, ibbażat fuq ilpjan direzzjonali u kwalunkwe feedback assoċjat.

Il-BSR joħroġ lista ta’ kontroll tal-kwalità lid-Direttorat Ġenerali
ewlieni ftit jiem qabel il-laqgħa skedata, biex iħejji u jistruttura ddiskussjoni mal-BSR.
Il-Laqgħa tal-BSR mas-servizzi tal-Kummissjoni.

L-evalwazzjonijiet u l-kontrolli talidoneità jivvalutaw il-prestazzjoni ta’
politiki, programmi u leġiżlazzjoni
eżistenti. Il-Kummissjoni tiddefinixxi
l-evalwazzjonijiet bħala deċiżjoni,
ibbażata fuq l-evidenza, tal-livell sa
fejn intervent kien effettiv u
effiċjenti, kien rilevanti fid-dawl talħtiġijiet u l-objettivi tiegħu, kien
konsistenti, kemm internament kif
ukoll ma’ interventi ta’ politika oħra
tal-UE, u kiseb valur miżjud tal-UE.

Pjan direzzjonali

Il-BSR jista’ joħroġ opinjoni pożittiva jew negattiva.

F’laqgħa minn qabel mal-BSR jista’ wkoll jiġi diskuss ittfassil.
Jenħtieġ li l-approċċ għall-konsultazzjoni tal-partijiet
interessati, il-ġbir tad-data u l-analiżi jitqies b’attenzjoni
fil-fażi tat-tfassil.

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal

Pubblikazzjoni u Segwitu

Flimkien mas-sommarju eżekuttiv, id-Dokument ta’ Ħidma talPersunal (SWD) huwa riżultat tanġibbli ewlieni tal-proċess talevalwazzjoni.

Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid jidentifika azzjonijiet ta’
segwitu xierqa u jdaħħalhom fiċ-ċiklu tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid jikteb l-SWD (u kwalunkwe
sommarju eżekuttiv), f’konsultazzjoni mal-ISG.
Jenħtieġ li l-SWD ikun ta' madwar 50 sa 60 paġna. Jenħtieġ li ddokument ikun awtonomu (mingħajr il-ħtieġa li jinqraw
materjali ta’ appoġġ biex il-kontenut tiegħu jinftiehem).
Il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni jridu juru l-lezzjonijiet li
ttieħdu, b’hekk jipprovdu input għall-iżvilupp tal-politika futura.

Jenħtieġ li d-Direttorat Ġenerali ewlieni jikkomunika s-sejbiet
mill-evalwazzjoni kif xieraq biex ikunu tajba għal udjenzi
differenti. Jenħtieġ li huwa jippreżenta s-sejbiet millevalwazzjoni fir-Rapport Annwali tal-Attività tiegħu u
jinkorpora azzjonijiet ta’ segwitu xierqa fix-xogħol futur, inkluż
il-Pjan ta’ Ġestjoni Annwali tiegħu.
Id-Direttorat Ġenerali ewlieni jrid jippubblika pjan direzzjonali,
SWD u skont kif ikun applikabbli: speċifikazzjonijiet tekniċi,
riżultat(i) tanġibbli finali assoċjat(i), opinjoni tal-BSR.
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Passi ewlenin, rekwiżiti
u kontroll tal-kwalità għallimplimentazzjoni u
l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE

Traspożizzjoni tad-dritt tal-UE
L-Istati Membri li jittrasponu direttivi fid-dritt nazzjonali jistgħu jagħżlu l-għamla u l-metodu biex jagħmlu dan, iżda
huma marbuta bit-termini tad-direttiva f’dak li jirrigwarda r-riżultat li għandu jinkiseb u d-data ta’ skadenza sa meta
jenħtieġ li ssir it-traspożizzjoni.
Pjan ta’ implimentazzjoni jista’ jakkumpanja l-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni. Huwa jidentifika kemm l-isfidi
tekniċi kif ukoll dawk relatati mal-konformità u t-twaqqit li l-Istati Membri jiffaċċjaw u jelenka l-azzjonijiet ta’ appoġġ talKummissjoni.
L-Istati Membri, meta jinnotifikaw miżuri nazzjonali ta’ traspożizzjoni lill-Kummissjoni, iridu jipprovdu dokumenti,
f’każijiet iġġustifikati, li jispjegaw kif huma ttrasponew id-direttivi fid-dritt tagħhom.
Il-Kummissjoni twettaq kontrolli tat-traspożizzjoni biex tiżgura li l-miżuri nazzjonali ta’ traspożizzjoni li l-Istati Membri
jkunu nnotifikawha dwarhom ikopru kull obbligu li jkun hemm f’kull artikolu u subartikolu/paragrafu tad-direttiva, kif
ukoll l-annessi kull fejn ikun rilevanti.

Input millpartijiet
interessati

Barra minn hekk, il-Kummissjoni twettaq kontrolli tal-konformità biex tivvaluta l-kompatibbiltà tal-miżuri nazzjonali ta’
implimentazzjoni mad-dispożizzjonijiet/mal-obbligi tad-Direttiva, inklużi d-definizzjonijiet.

Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE
L-Artikolu 17 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea (TUE) jiddikjara li l-Kummissjoni Ewropea hija l-gwardjan tattrattati tal-UE. Għaldaqstant, hija għandha l-kompitu li timmonitorja l-applikazzjoni tad-dritt primarju u
sekondarju tal-UE u li tiżgura li din tiġi applikata b’mod uniformi fl-UE kollha. Hija tiġbor informazzjoni biex
timmonitorja l-konformità tal-pajjiżi tal-UE.
It-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Uniku għandha l-għan li tagħti liċ-ċittadini u lin-negozji ħarsa ġenerali lejn ilġestjoni prattika tas-Suq Uniku. Hija tinfurmahom dwar il-prestazzjoni tal-Istati Membri u tkopri r-riżultati li
jkunu nkisbu, il-feedback li jkun ġie riċevut u l-konklużjonijiet li jkunu nsiltu, u b'hekk tipprovdi bażi għal
azzjoni futura.

L-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-prattika
hija essenzjali biex jinkisbu riżultati għaċċittadini u biex jiġu protetti d-drittijiet u llibertajiet tagħhom. L-Istati Membri jridu
jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont id-dritt
tal-UE, inkluż billi jinkorporaw l-atti legali
rilevanti tal-UE fid-dritt nazzjonali
(“implimentazzjoni”) kif ukoll billi
japplikawhom fil-ġurisdizzjoni tagħhom
(“applikazzjoni”). Il-Kummissjoni tivverifika
jekk l-Istati Membri jkunux innotifikawha
dwar il-miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni
tagħhom sad-data ta’ skadenza (“notifika”),
jekk ikunux ittrasponew b’mod komplet iddispożizzjonijiet tad-direttiva fid-dritt
nazzjonali (“traspożizzjoni”); u jekk ikunux
irriflettew b’mod preċiż id-dispożizzjonijiet
kollha tad-direttiva (“konformità”).

Ir-Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tad-Dritt tal-Unjoni huwa rapport ta’
livell għoli li fih żewġ annessi li jipprovdu informazzjoni dettaljata kif ukoll ċarts dwar kull Stat Membru u dwar
kull wieħed mill-oqsma ta’ politika rilevanti.

Implimentazzjoni
tad-dritt tal-UE
L-implimentazzjoni taddritt tal-UE hija lproċedura li permezz
tagħha d-dritt tal-UE
jiġi applikat fil-livell
nazzjonali u/jew f’dak
sottonazzjonali
(reġjonali).

Infurzar tad-dritt tal-UE
F’każ ta’ proċedura ta’ ksur formali, il-Kummissjoni tibgħat ittra ta’ intimazzjoni, skont l-Artikolu 258 tat-TFUE, lill-Istat Membru fejn
titolbu jipprovdi spjegazzjoni f’limitu ta’ żmien stabbilit.
Jekk l-Istat Membru ma jirrispondix b’mod sodisfaċenti, il-Kummissjoni toħroġ opinjoni motivata fejn titlob lill-Istat Membru biex
jikkonforma f’limitu ta’ żmien stabbilit.
Jekk l-Istat Membru ma jikkonformax mal-opinjoni motivata, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tagħmel rinviju quddiem il-QĠUE skont lArtikolu 258 tat-TFUE. Għal każijiet fejn in-notifika ma ssirx, il-Kummissjoni tista’ tipproponi penali finanzjarji, f’dan l-istadju, skont lArtikolu 260(3) tat-TFUE.
Jekk il-QĠUE ssib li l-Istat Membru ma jkunx issodisfa l-obbligi tiegħu skont id-dritt tal-UE, hija tordna lill-Istat Membru biex jieħu lazzjoni meħtieġa sabiex jikkonforma u l-Kummissjoni tivverifika l-konformità tal-Istat Membru mad-deċiżjoni tal-QĠUE.
Jekk l-Istat Membru ma jiħux il-passi meħtieġa biex jikkonforma, il-Kummissjoni tista’ tkompli bil-proċedura ta’ ksur skont lArtikolu 260(2) tat-TFUE billi tibgħat ittra ta’ notifika lill-Istat Membru u tirreferi l-każ lura quddiem il-QĠUE. F’dan il-każ, il-Kummissjoni
tista’ tipproponi, u l-QĠUE tista’ timponi, sanzjonijiet finanzjarji fil-forma ta’ somma f’daqqa u/jew penali li jitħallsu ta’ kuljum jew
matul perjodu speċifikat ieħor.
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Anness II – Fehmiet tal-partijiet interessati ewlenin dwar id-diversi
għodod għal Regolamentazzjoni Aħjar
It-tabella hawn taħt tindika l-fehma konsolidata tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u
tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar kif id-diversi għodod għal Regolamentazzjoni aħjar jaħdmu filprattika u dwar kif dawn jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi ta' tfassil aħjar tal-liġijiet talUE. Ir-risposta tal-Parlament Ewropew ma setgħetx tiġi inkluża billi ġiet ippreżentata f’format
differenti u l-Kunsill ma aċċettax l-istedina biex jipparteċipa.
Iva, sodisfatt
Iva, sodisfatt
ħafna

La sodisfatt
u lanqas
mhux
sodisfatt

Le, mhux
sodisfatt

Le,
assolutament
mhux
sodisfatt

Ftuħ tat-tfassil tal-politika
Ippjanar tal-inizjattivi u validazzjoni
politika

X

Opportunitajiet ta’ feedback (dwar ilpjanijiet direzzjonali u l-valutazzjonijiet
tal-impatt tal-bidu)

X

Konsultazzjonijiet tal-partijiet
interessati (konsultazzjonijiet pubbliċi)

X

Kontribut għat-tfassil tal-liġijiet
permezz tal-portal “Semma’ Leħnek”

X
Għodod aħjar għal politiki aħjar

Valutazzjonijiet tal-impatt

X

Evalwazzjonijiet

X

Bord tal-Iskrutinju Regolatorju

X

Prinċipju tas-sussidjarjetà u talproporzjonalità

X

Traspożizzjoni u Implimentazzjoni taddritt tal-UE fl-Istati Membri

X

Iż-żamma tal-istokk ta’ leġiżlazzjoni eżistenti adatta għall-iskop tagħha
Programm REFIT

X

Pjattaforma REFIT

X
Regolamentazzjoni aħjar bħala aġenda kondiviża

Ftehim Interistituzzjonali dwar itTfassil Aħjar tal-Liġijiet

X

Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt
tal-UE

X

Kumment: il-valur finali għal kull kategorija huwa bbażat fuq il-fehmiet riċevuti (medja aritmetika tal-iskala ta’
ħames punti); il-każijiet li ma fihomx opinjoni ġew esklużi mill-kalkolu.
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Anness III – Esperti li ġew ikkonsultati għal dan ir-rapport analitiku
Isem

Funzjoni

Organizzazzjoni

Christiane Arndt-Bascle

Kap tal-Programm fidDirettorat għall-Governanza
Pubblika

L-OECD

Benjamin Gerloff

Analista fid-Direttorat għallGovernanza Pubblika

Leila Kostiainen

President tal-Kunsill Finlandiż
tal-Analiżi tal-Impatt
Regolatorju u President ta’
RegWatchEurope

Kunsill Finlandiż tal-Analiżi
tal-Impatt Regolatorju u
RegWatchEurope

Wim Marneffe

Professur Assoċjat fil-Fakultà
tal-Ekonomija tan-Negozju u
Maniġer tal-grupp ta’ riċerka
dwar l-ekonomija u l-politika
pubblika

Università ta’ Hasselt

Dimiter Toshkov

Professur Assoċjat fl-Istitut talAmministrazzjoni Pubblika, ilFakultà tal-Governanza u lAffarijiet Globali

Università ta’ Leiden
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Anness IV – Proposti leġiżlattivi, leġiżlazzjoni adottata, tħassir, u
leġiżlazzjoni li skadiet
Sena
(*)

Proposti
leġiżlattivi li
ġew irtirati
millKummissjoni

Proposti leġiżlattivi millKummissjoni għal

Proċedura
leġiżlattiva
ordinarja (1)

Proċedura
leġiżlattiva
speċjali (2)

Regolamenti u
Direttivi (3)

Proċedura
leġiżlattiva
speċjali (5)

TOTAL
Regolamenti u
Direttivi tal-PE
u tal-Kunsill

Regolamenti u
Direttivi talKunsill

Tħassir, u skadenza ta’ atti
leġiżlattivi

Atti leġiżlattivi li ġew adottati

Proċedura
leġiżlattiva
ordinarja (4)

Proċedura
leġiżlattiva
ordinarja (6)

Proċedura
leġiżlattiva
speċjali (7)

TOTAL
Regolamenti u
Direttivi tal-PE
u tal-Kunsill

Regolamenti u
Direttivi tal-PE
u tal-Kunsill

Differenza
bejn atti
leġiżlattivi li
ġew adottati
u dawk li
tħassru jew
skadew

Regolamenti u
Direttivi talKunsill

TOTAL
Regolamenti u
Direttivi tal-PE
u tal-Kunsill

Regolamenti u
Direttivi talKunsill

TOTAL

1999

36

175

211

0

28

195

223

2

335

337

-114

2000

84

204

288

11

55

204

259

7

249

256

3

2001

70

155

225

6

57

170

227

2

201

203

24

2002

65

176

241

12

72

162

234

8

187

195

39

2003

94

177

271

3

79

185

264

9

118

127

137

2004

65

187

252

119

78

206

284

7

132

139

145

2005

71

146

217

3

45

128

173

3

240

243

-70

2006

101

212

313

33

83

200

283

26

227

253

30

2007

91

142

233

4

40

140

180

7

168

175

5

2008

110

149

259

15

100

159

259

10

278

288

-29

2009

56

94

150

11

138

124

262

50

309

359

-97

2010

98

10

108

20

49

27

76

35

148

183

-107

2011

157

20

177

14

71

40

111

17

166

183

-72

2012

84

7

91

12

63

35

98

18

68

86

12

2013

119

9

128

7

102

27

129

82

129

211

-82

2014

68

1

69

48

134

62

196

32

72

104

92

2015

48

4

52

47

56

67

123

60

134

194

-71

2016

108

20

128

6

69

53

122

45

115

160

-38

2017

75

8

83

8

66

65

131

20

25

45

86

2018

128

18

146

10

67

79

146

40

39

79

67

2019
(**)

16

3

19

6

97

31

128

28

65

93

35

Total

1 744

1 917

3 661

395

1 549

2 359

3 908

508

3 405

3 913

-5

*
l-1 ta’ Jannar - il-31 ta’ Diċembru
** l-1 ta’ Jannar - it-18 ta’ Settembru
(1) Ir-rettifiki u l-proposti emendati huma esklużi, filwaqt li l-proposti ta’ atti ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill huma inklużi. Il-proposti li ma jkunx fihom metadata
li tindika t-tip ta’ proċedura; dawn huma esklużi wkoll.
(2) Ir-rettifiki u l-proposti emendati huma esklużi. Il-proċedura mhux leġiżlattiva u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja (COD) huma esklużi. Il-proposti ta’ atti ta’
implimentazzjoni tal-Kunsill huma inklużi.
(3) Ir-rettifiki u l-proposti emendati huma esklużi. Il-proċedura mhux leġiżlattiva hija eskluża.
(4) Ir-rettifiki huma esklużi.
(5) Ir-rettifiki huma esklużi. Il-proċedura mhux leġiżlattiva u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja (COD) huma esklużi. Tinkludi r-regolamenti u d-direttivi tal-Kunsill
(inklużi r-regolamenti ta’ implimentazzjoni).
(6) Ir-rettifiki huma esklużi.
(7) Ir-rettifiki huma esklużi. Tinkludi r-regolamenti u d-direttivi tal-Kunsill (inklużi r-regolamenti ta’ implimentazzjoni). Il-proċedura mhux leġiżlattiva hija eskluża.
Sors: l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet.
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Anness V – Output leġiżlattiv skont is-sena u l-qasam ta’ politika
Għadd totali ta’ atti leġiżlattivi adottati fis-sena

Tassazzjoni u Politika Reġjonali
Oħrajn (libertà, sigurtà u ġustizzja,
Ewropa tal-poplu, xjenza, informazzjoni,
edukazzjoni u kultura)
Politika tat-Trasport u tal-Enerġija
Politika industrijali u suq intern
Kwistjonijiet
ġenerali, finanzjarji u istituzzjonali
Sajd
Protezzjoni tal-ambjent, tal-konsumatur u
tas-saħħa
Politika tal-kompetizzjoni u impriżi, kif ukoll
Moviment liberu ta’ merkanzija, kapital,
servizzi u ħaddiema

Relazzjonijiet esterni, kif ukoll Politika Estera u
ta’ Sigurtà Komuni

Agrikoltura

Mhumiex ikklassifikati fil-EUR-Lex
(prinċipalment atti li huma relatati
mal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’
prodotti agrikoli)

Kumment: Iċ-ċifri jinkludu direttivi, regolamenti u deċiżjonijiet li huma taħt proċedura leġiżlattiva ordinarja, proċedura leġiżlattiva
speċjali u proċedura mhux leġiżlattiva. Ir-rettifiki u l-atti emendati huma inklużi, kif ukoll l-atti ta’ implimentazzjoni u l-atti delegati.
Sors: il-QEA, estrazzjoni mill-EUR-Lex u bbażat fuq ix-xogħol ta’ Toshkov, D. (2019) “Legislative Productivity of the EU, 2004-2019”,
Preżentazzjoni online, disponibbli fuq: http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.

36

Akronimi u abbrevjazzjonijiet
BSR: Bord tal-Iskrutinju Regolatorju
CWP: Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni
EPRS: Is-Servizz ta’ Riċerka tal-Parlament Ewropew
OECD: L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi
PE: Il-Parlament Ewropew
REFIT: Programm dwar l-idoneità u l-prestazzjoni tar-regolamentazzjoni
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Glossarju
Att Delegat: Att mhux leġiżlattivi li jkun ġie adottat mill-Kummissjoni, bl-użu ta’ setgħat li ġew
iddelegati lilha permezz ta’ att leġiżlattiv, li jissupplimenta jew jemenda ċerti elementi mhux
essenzjali ta’ dan l-att leġiżlattiv.
Att ta’ Implimentazzjoni: Att legalment vinkolanti li jistipula miżuri, kundizzjonijiet u
proċeduri biex jiġi żgurat li d-dritt tal-UE jiġi applikat b’mod uniformi fl-Istati Membri kollha.
Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal: Dokument mhux vinkolanti li fih dipartiment talKummissjoni jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu dwar kwistjoni politika partikolari.
Evalwazzjoni ex ante: L-evalwazzjonijiet ex ante li jappoġġaw it-tħejjija tal-programmi u talattivitajiet għandhom ikunu bbażati fuq evidenza dwar il-prestazzjoni tal-programmi jew talattivitajiet relatati u għandhom jidentifikaw u janalizzaw il-kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati,
il-valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni, l-objettivi, l-effetti mistennija tal-alternattivi
differenti u l-arranġamenti ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni. Għal programmi jew attivitajiet
kbar li jkunu mistennija li jkollhom impatti ekonomiċi, ambjentali jew soċjali sinifikanti, levalwazzjoni ex ante tista’ tieħu l-forma ta’ valutazzjoni tal-impatt.
Evalwazzjoni: Valutazzjoni bbażata fuq l-evidenza, li titwettaq mill-Kummissjoni jew f’isimha,
tal-livell sa fejn azzjoni tal-UE kienet effettiva, effiċjenti, rilevanti għall-ħtiġijiet, u pprovdiet
valur miżjud tal-UE.
Gold-Plating: Il-prattika li permezz tagħha l-gvernijiet nazzjonali, li jkunu qed jittrasponu
direttiva tal-UE, jistabbilixxu regoli jew rekwiżiti regolatorji li jmorru lil hinn minn dak li huwa
meħtieġ għall-konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-direttiva.
Konsultazzjoni Interservizzi: Proċedura li permezz tagħha direttorat ġenerali tal-Kummissjoni
jitlob formalment opinjonijiet dwar proposta jew abbozz mingħand direttorati ġenerali oħra
kkonċernati.
Konsultazzjoni: Proċess ta’ ġbir ta’ informazzjoni, feedback, pariri jew evidenza minn korp
ieħor, esperti jew partijiet interessati.
Kontroll tal-Idoneità: Evalwazzjoni komprensiva ta’ grupp ta’ azzjonijiet li b’xi mod huma
relatati (normalment permezz ta’ sett komuni ta’ objettivi) biex tidentifika u tikkwantifika
kwalunkwe sinerġija jew ineffiċjenza bejn l-azzjonijiet, kif ukoll l-impatt kumulattiv tagħhom
f’termini ta’ spejjeż u benefiċċji.
Pjan direzzjonali: Pjan ta’ proġett li jippreżenta l-passi meħtieġa biex jinkiseb għan partikolari.
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Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja: L-adozzjoni ta’ regolament, direttiva jew deċiżjoni millParlament Ewropew u l-Kunsill, b’segwitu għal proposta mill-Kummissjoni Ewropea.
REFIT: Il-programm tal-Kummissjoni dwar l-idoneità u l-prestazzjoni tar-regolamentazzjoni, li
jirrieżamina l-leġiżlazzjoni u l-miżuri eżistenti biex jiżgura li dawn iwasslu r-riżultati mistennija
bl-inqas spejjeż u b’piż regolatorju minimu.
Regolamentazzjoni Aħjar: Sett ta’ prinċipji għat-tfassil tal-politika u l-liġijiet tal-UE b’mod
trasparenti u bbażat fuq l-evidenza, bl-involviment taċ-ċittadini u l-partijiet interessati, li jkopri
ċ-ċiklu kollu tal-politika, mit-tfassil sal-implimentazzjoni, kif ukoll l-evalwazzjoni u r-reviżjoni
possibbli.
Rieżaminar ex post: Għodda ta’ politika li tirriżulta f’dokument jew f’ġabra ta’ dokumenti li
jippreżentaw rendikont retrospettiv ta’ aspett wieħed, jew tal-aspetti kollha, ta’ intervent
regolatorju tal-UE (kemm jekk ikun att leġiżlattiv wieħed jew aktar), b’elementi ta’
evalwazzjoni jew mingħajrhom.
Traspożizzjoni: Il-proċess li permezz tiegħu l-Istati Membri tal-UE jinkorporaw direttivi tal-UE
fil-liġi nazzjonali.
Trilogu: Diskussjoni dwar proposta leġiżlattiva bejn ir-rappreżentanti tal-Parlament, tal-Kunsill
u tal-Kummissjoni.
Valutazzjoni tal-Impatt Regolatorju: Iddefinita mill-OECD bħala l-proċess sistematiku ta’
identifikazzjoni u kwantifikazzjoni tal-benefiċċji u tal-ispejjeż li x’aktarx jirriżultaw minn
għażliet regolatorji jew mhux regolatorji għal politika li tkun taħt kunsiderazzjoni.
Valutazzjoni tal-Impatt tal-Bidu: L-ewwel deskrizzjoni ta’ problema u tal-għażliet politiċi
possibbli biex din tiġi indirizzata, flimkien ma’ ħarsa ġenerali lejn l-istadji differenti ppjanati
għall-iżvilupp tal-inizjattiva, inkluż kwalunkwe xogħol ta’ valutazzjoni tal-impatt u
konsultazzjoni tal-partijiet interessati.
Valutazzjoni tal-Impatt: Analiżi dettaljata ta’ problema, inklużi l-kawżi sottostanti tagħha, ilħtieġa għal azzjoni tal-UE, kif ukoll il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ soluzzjonijiet potenzjali.
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Tim tal-QEA
Dan ir-rapport analitiku twettaq mill-Awla V tal-Awditjar – immexxija minn Tony Murphy,
Membru tal-QEA – li tiffoka fuq l-oqsma ta’ finanzjament u amministrazzjoni tal-Unjoni.
Ir-rapport analitiku tmexxa minn Pietro Russo, Membru tal-QEA, li ngħata appoġġ minn Chiara
Cipriani, Kap tal-Kabinett u Benjamin Jakob, Attaché tal-Kabinett; Alberto Gasperoni, Maniġer
Prinċipali; Michael Spang, Kap tal-Kompitu; Attila Horvay-Kovacs, Tomasz Plebanowicz,
Awdituri; Zsolt Varga pprovda appoġġ fl-analiżi tad-data, Alexandra Mazilu u Jesús Nieto
Muñoz ipprovdew appoġġ fil-viżwalizzazzjoni u Fiona Urquhart ipprovdiet appoġġ lingwistiku.
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Il-Kummissjoni, Communication Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and
minimum standards for consultation of interested parties by the Commission; COM(2002) 704 final, ikkomplementat
minn COM(2012) 746 u jakkumpanja SWD(2012) 422, u minn COM(2014) 368.
Il-Kummissjoni, Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar – Aġenda tal-UE, COM(2015)215, 2015.
Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar itTfassil Aħjar tal-Liġijiet; ĠU L 123, 12.05.2016.
Pereżempju: id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tas-27 ta’ Ottubru 2011 tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni
dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni jew il-Ftehim Interistituzzjonali tat-22 ta’ Diċembru 1998 fuq linji gwida komuni għallkwalità tal-abbozzar ta’ leġiżlazzjoni tal-Komunità.
Il-Kummissjoni, Id-Dritt tal-UE:Riżultati Aħjar permezz ta’ Applikazzjoni Aħjar, C(2016) 8600 final tal-21.12.2016.
Il-Kummissjoni, Regolazzjoni aħjar: nagħtu rendikont u nżommu l-impenn tagħna, 2019.
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, ir-Rapport Speċjali Nru 3/2010: Il-Valutazzjonijiet tal-Impatt fl-istituzzjonijiet tal-UE: huma
ta’ appoġġ għat-teħid tad-deċiżjonijiet? (li ngħata segwitu fl-2016); ir-Rapport Speċjali Nru 16/2018:Rieżaminar ex post
tal-leġiżlazzjoni tal-UE: sistema stabbilita tajjeb, iżda mhux kompleta; ir-Rapport Analitiku:L-applikazzjoni tad-dritt tal-UE
fil-prattika; ir-Rapport Speċjali Nru 14/2019 “Semma’ Leħnek!”:il-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-Kummissjoni jinvolvu liċċittadini, iżda l-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni mhumiex biżżejjed.
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