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2. Jinnota li l-inizjattivi ta' politika 

ewlenin, li kienu jinkludu 

rakkomandazzjonijiet ta' politika, kienu 

bbażati fuq previżjonijiet ekonomiċi li ma 

kinux antiċipaw it-tkabbir baxx u l-

inflazzjoni esperjenzati bħala konsegwenza 

tal-miżuri ta' awsterità antiċipati u 

ssottovalutaw bil-kbir id-daqs tal-

multiplikatur fiskali f'kuntest karatterizzat 

minn taqlib finanzjarju qawwi kif ukoll 

mill-importanza ta' effetti konsegwenzjali 

bejn l-Istati Membri, f'perjodu ta' 

konsolidazzjoni sinkronizzata kombinata 

mal-impatt deflazzjonarju ta' riformi 

strutturali kumulattivi u mgħaġġla; 

2. Jinnota li ċerti inizjattivi ta' politika, li 

kienu jinkludu rakkomandazzjonijiet ta' 

politika, kienu bbażati fuq previżjonijiet 

ekonomiċi li ma kinux antiċipaw it-tkabbir 

baxx u l-inflazzjoni esperjenzati bħala 

konsegwenza tal-progress bil-mod fl-

implimentazzjoni tar-riformi, inklużi 

miżuri biex jindirizzaw l-evażjoni tat-

taxxa u l-frodi tat-taxxa kif ukoll 

dewmien fil-qtugħ tar-rabta bejn il-banek 

u l-Istati u fl-għeluq tad-distakk tal-

investimenti u ssottovalutaw bil-kbir id-

daqs tal-multiplikatur fiskali f'kuntest 

karatterizzat minn taqlib finanzjarju qawwi 

Or. en 
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3. Jilqa' l-attenzjoni mogħtija mill-

Kummissjoni fir-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiż 2015 dwar l-erba' 

prijoritajiet għat-tkabbir ekonomiku: spinta 

lill-investiment, implimentazzjoni tar-

riformi strutturali fis-swieq tal-prodotti, 

tas-servizzi u tax-xogħol, responsabilità 

fiskali u titjib fil-politika tal-impjiegi; 

jenfasizza l-importanza ta' dawn l-ixpruni 

tat-tkabbir, anke fil-kuntest li jintlaħqu l-

għanijiet stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 

2020 u l-għan ġenerali li l-UE issir aktar 

kompetittiva fuq livell globali; jindika li 

dan irid isir mingħajr ma tiddgħajjef il-

protezzjoni tal-impjiegi jew mingħajr ma 

jiġi mminat il-mudell soċjali Ewropew; 

3. Jilqa' l-attenzjoni mogħtija mill-

Kummissjoni fir-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiż 2015 dwar l-erba' 

prijoritajiet għat-tkabbir ekonomiku: spinta 

lill-investiment, implimentazzjoni tar-

riformi strutturali fis-swieq tal-prodotti, 

tas-servizzi u tax-xogħol, responsabilità 

fiskali u titjib fil-politika tal-impjiegi; 

jenfasizza l-importanza ta' dawn l-ixpruni 

tat-tkabbir, anke fil-kuntest li jintlaħqu l-

għanijiet stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 

2020 u l-għan ġenerali li l-UE issir aktar 

kompetittiva fuq livell globali; jindika li 

dan irid isir mingħajr ma jiddgħajjef il-

mudell soċjali Ewropew tal-ekonomija tas-

suq; 
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4. Jinnota l-approċċ il-ġdid tal-

Kummissjoni biex tissimplifika l-proċess 

tas-Semestru Ewropew, i.e. billi tagħti 

attenzjoni akbar lil għadd limitat tal-

prijoritajiet u l-isfidi l-aktar importanti u 

tippubblika l-analiżi speċifiċi għall-pajjiż u 

għaż-żona tal-euro tliet xhur aktar kmieni 

mis-snin preċedenti; f'dan ir-rigward, 

b'kunsiderazzjoni tal-kalendarju l-ġdid tas-

Semestru Ewropew, jistieden lill-Istati 

Membri jinvolvu l-parlamenti nazzjonali 

kif ukoll lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 

u partijiet interessati oħrajn b'mod aktar 

strutturat; jirrakkomanda li r-riformi 

strutturali kbar u t-tibdil promoss mis-

CSRs għandhom jiġu akkumpanjati minn 

valutazzjoni tal-impatt soċjali fir-rigward 

tal-effetti tagħhom, kemm fuq żmien qasir 

kif ukoll fit-tul; 

4. Jinnota l-approċċ il-ġdid tal-

Kummissjoni biex tissimplifika l-proċess 

tas-Semestru Ewropew, i.e. billi tagħti 

attenzjoni akbar lil għadd limitat tal-

prijoritajiet u l-isfidi l-aktar importanti u 

tippubblika l-analiżi speċifiċi għall-pajjiż u 

għaż-żona tal-euro tliet xhur aktar kmieni 

mis-snin preċedenti; f'dan ir-rigward, 

b'kunsiderazzjoni tal-kalendarju l-ġdid tas-

Semestru Ewropew, jistieden lill-Istati 

Membri jinvolvu l-parlamenti nazzjonali 

kif ukoll lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 

u partijiet interessati oħrajn b'mod aktar 

strutturat; jirrakkomanda li r-riformi 

strutturali kbar u t-tibdil promoss mis-

CSRs għandhom jiġu akkumpanjati minn 

valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji fir-

rigward tal-effetti tagħhom, kemm fuq 

żmien qasir kif ukoll fit-tul; 
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8. Jilqa' d-dħul fis-seħħ tar-regolament 

dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS), bil-għan li jsaħħaħ l-

investiment privat u pubbliku, fost l-oħrajn 

permezz tal-Banek Promozzjonali 

Nazzjonali fl-UE, bħala pass fid-direzzjoni 

t-tajba, u jitlob biex il-partijiet ikkonċernati 

u l-istituzzjonijiet kollha jiżguraw l-

implimentazzoni rapida u effettiva tiegħu, 

sabiex ikun issimplifikat l-aċċess tal-

impriżi u partikolarment tal-SMEs, għall-

finanzjament; huwa tal-fehma li wieħed 

mill-għanijiet prinċipali ta’ proġetti li 

jirċievu sostenn mill-FEIS għandu jkun il-

ħolqien ta’ impjiegi deċenti li jwassal għal 

impjieg ta’ kwalità u l-kisba ta' koeżjoni 

soċjali, ekonomika u territorjali; jinnota l-

ħtieġa, fejn hu possibbli, li jitħeġġeġ l-

investiment soċjali bil-għan li jiġi promoss 

impatt soċjali pożittiv u li jitnaqqsu l-

inugwaljanzi billi, fost l-oħrajn, jittejbu s-

servizzi pubbliċi u jiġi appoġġjat il-

ħolqien ta’ impjiegi għall-kategoriji ta’ 

persuni żvantaġġati; jistieden lill-Istati 

Membri jinvolvu mill-qrib lill-awtoritajiet 

lokali u reġjonali tagħhom fil-

promozzjoni ta' sensiela ta' proġetti u 

pjattaformi ta' investiment; iqis li huwa 

essenzjali li dan il-pjan ikollu suċċess u, 

għalhekk, se jissorvelja l-implimentazzjoni 

8. Jilqa' d-dħul fis-seħħ tar-regolament 

dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS), bil-għan li jsaħħaħ l-

investiment privat u pubbliku, fost l-oħrajn 

permezz tal-Banek Promozzjonali 

Nazzjonali fl-UE, bħala pass fid-direzzjoni 

t-tajba, u jitlob biex il-partijiet ikkonċernati 

u l-istituzzjonijiet kollha jiżguraw l-

implimentazzoni rapida u effettiva tiegħu, 

sabiex ikun issimplifikat l-aċċess tal-

impriżi u partikolarment tal-SMEs, għall-

finanzjament; huwa tal-fehma li proġetti li 

jirċievu sostenn mill-FEIS għandhom 

ikollhom valur soċjetali u ekonomiku 

għoli, jattiraw kapital privat billi 

jindirizzaw fallimenti tas-suq u jimmiraw 

oqsma ewlenin li jsaħħu t-tkabbir, u 

jappoġġaw b'mod partikolari lill-SMEs u 

lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja; 

iqis li huwa essenzjali li dan il-pjan ikollu 

suċċess u, għalhekk, se jissorvelja l-

implimentazzjoni tiegħu mill-qrib, b’mod 

partikolari kwalunkwe tentattiv sabiex l-

infiq tal-investiment u d-dejn pubbliku jiġu 

ttrasferiti mill-karti tal-bilanċ tal-Istati 

Membri; jenfasizza r-rwol li kellu l-

Parlament biex jimminimizza r-

riallokazzjoni minn Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-kuntest 

tal-FEIS; itenni l-impenn tiegħu li jnaqqas 



 

AM\1076543MT.doc  PE570.900v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

tiegħu mill-qrib, b’mod partikolari 

kwalunkwe tentattiv sabiex l-infiq tal-

investiment u d-dejn pubbliku jiġu 

ttrasferiti mill-karti tal-bilanċ tal-Istati 

Membri; jenfasizza r-rwol li kellu l-

Parlament biex jimminimizza r-

riallokazzjoni minn Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-kuntest 

tal-FEIS; itenni l-impenn tiegħu li jnaqqas 

it-tnaqqis matul il-proċedura baġitarja 

annwali; 

it-tnaqqis matul il-proċedura baġitarja 

annwali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jinnota li, f'xi Stati Membri, hemm 

bżonn konsolidazzjoni fiskali li tiffavorixxi 

t-tkabbir, li twassal għall-ħolqien ta' 

impjiegi, tkabbir sostenibbli u livelli ta' 

dejn aktar baxxi, sabiex jikkonformaw 

mal-kundizzjonijiet tal-Patt ta' Stabbiltà u 

Tkabbir (PST); jieħu nota tal-

komunikazzjoni interpretattiva tal-

Kummissjoni dwar il-flessibbiltà tal-PST, 

bil-għan li tiċċara l-ambitu tal-klawsola 

ta' investiment u tippermetti livell ta' 

flessibbiltà temporanja fil-parti preventiva 

tal-PST; 

9. Jinnota li, f'xi Stati Membri, hemm 

bżonn konsolidazzjoni fiskali li tiffavorixxi 

t-tkabbir, li twassal għall-ħolqien ta' 

impjiegi, tkabbir sostenibbli u livelli ta' 

dejn aktar baxxi, sabiex jikkonformaw 

mal-kundizzjonijiet tal-Patt ta' Stabbiltà u 

Tkabbir (PST) u b'mod aktar 

fundamentali, jieqfu jpoġġu l-piż fuq il-

ġenerazzjonijiet żgħażagħ u futuri;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jinsab imħasseb dwar l-iżbilanċi 

makroekonomiċi persistenti f'uħud mill-

Istati Membri, partikolarment il-livelli 

għolja ta' dejn pubbliku u privat u d-

distakki kbar fil-kontijiet kurrenti, kif ukoll 

ir-riskji eċċessivi fis-settur finanzjarju u, 

aktar preċiż, fis-sistemi bankarji, mhux l-

inqas dawk li joriġinaw minn 

istituzzjonijiet li huma kbar wisq biex 

ifallu; jenfasizza li ċ-ċirku vizzjuż bejn l-

entitajiet sovrani u l-banek għadu ma ġiex 

solvut u għadu jikkostitwixxi theddid 

għall-istabbiltà finanzjarja u fiskali; 

jinnota li l-bilanċi pożittivi fil-kontijiet 

kurrenti jippreżentaw riskji differenti mid-

defiċits, u jenfasizza d-diverġenzi 

ekonomiċi li qed jiżdiedu fi ħdan l-Unjoni 

u ż-żona tal-euro, li qed jheddu l-koerenza 

tal-politiki settorjali Ewropej; 

10. Jinsab imħasseb dwar l-iżbilanċi 

makroekonomiċi persistenti f'uħud mill-

Istati Membri, partikolarment il-livelli 

għolja ta' dejn pubbliku u privat u d-

distakki kbar fil-kontijiet kurrenti, kif ukoll 

ir-riskji eċċessivi fis-settur finanzjarju u, 

aktar preċiż, fis-sistemi bankarji, mhux l-

inqas dawk li joriġinaw minn 

istituzzjonijiet li huma kbar wisq biex 

ifallu; jenfasizza li ċ-ċirku vizzjuż bejn l-

entitajiet sovrani u l-banek għadu ma ġiex 

solvut u għadu jikkostitwixxi theddid 

għall-istabbiltà finanzjarja u fiskali; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Kunsill 

jeliminaw b'mod gradwali l-ponderazzjoni 

ta' riskju żero tad-dejn sovran; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jenfasizza l-ħtieġa li jitjieb l-ambjent 

tan-negozju tal-UE kif ukoll li jogħlew il-

livelli tal-produttività, permezz ta' taħlita 

bilanċjata ta' edukazzjoni pubblika u 

privata u ta' politiki ta' innovazzjoni; 

jenfasizza li s-suq uniku tal-UE għadu 

fframmentat u li l-ekonomija tal-Unjoni 

qed issofri minn nuqqas ta' innovazzjoni, 

meta l-innovazzjoni hija ta' importanza 

ewlenija għat-tkabbir u l-produttività u li, 

għaldaqstant, it-trawwim tagħha huwa 

kruċjali sabiex titjieb il-kompetittività 

internazzjonali tal-UE; jieħu nota, f'dan il-

kuntest, tal-proposta fir-Rapport tal-Ħames 

Presidenti; ifakkar l-importanza ta' 

regolamentazzjoni tajba tan-negozju għas-

suċċess tal-FEIS; jitlob, għalhekk, li jiġi 

żviluppat suq tal-kapital, li jitneħħew l-

ostakli amministrattivi (fejn dan ma 

jimminax il-protezzjoni essenzjali għall-

ħaddiema u l-konsumaturi), li tinqata' l-

burokrazija, li tissaħħaħ il-kwalità u l-

effiċjenza tas-sistemi ġudizzjarji tal-Istati 

Membri, li tittieħed azzjoni kontra l-evitar 

tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u r-rifuġji 

fiskali, u li jiġu riformati s-sistemi fiskali u 

legali tal-Istati Membri; jenfasizza l-

importanza li jiġu evitati politiki ta' mudell 

"wieħed tajjeb għal kulħadd"; jenfasizza li 

t-titjib kwalitattiv tal-kapaċità 

13. Jenfasizza l-ħtieġa li jitjieb l-ambjent 

tan-negozju tal-UE kif ukoll li jogħlew il-

livelli tal-produttività, permezz ta' taħlita 

bilanċjata ta' edukazzjoni pubblika u 

privata u ta' politiki ta' innovazzjoni; 

jenfasizza li s-suq uniku tal-UE għadu 

fframmentat u li l-ekonomija tal-Unjoni 

qed issofri minn nuqqas ta' innovazzjoni, 

meta l-innovazzjoni hija ta' importanza 

ewlenija għat-tkabbir u l-produttività u li, 

għaldaqstant, it-trawwim tagħha huwa 

kruċjali sabiex titjieb il-kompetittività 

internazzjonali tal-UE; jieħu nota, f'dan il-

kuntest, tal-proposta, fir-rapport tal-Ħames 

Presidenti dwar it-tlestija tal-UEM, li tiġi 

stabbilita sistema ta' żona tal-euro ta' 

awtoritajiet ta' kompetittività; ifakkar l-

importanza ta' regolamentazzjoni tajba tan-

negozju għas-suċċess tal-FEIS; jitlob, 

għalhekk, li jiġi żviluppat suq tal-kapital, li 

jitneħħew l-ostakli amministrattivi (fejn 

dan ma jimminax il-protezzjoni essenzjali 

għall-konsumaturi), li tinqata' l-

burokrazija, li tissaħħaħ il-kwalità u l-

effiċjenza tas-sistemi ġudizzjarji tal-Istati 

Membri, li tittieħed azzjoni kontra l-evitar 

tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u r-rifuġji 

fiskali, u li jiġu riformati s-sistemi fiskali u 

legali tal-Istati Membri; jenfasizza l-

importanza li jiġu evitati politiki ta' mudell 
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amministrattiva fil-livelli kollha ta' gvern 

hija prijorità ewlenija f'bosta Stati Membri; 

ifakkar fil-ħtieġa li tiġi indirizzata l-

problema tax-xogħol mhux iddikjarat, li 

jagħmel ħsara lill-ekonomija tal-UE u li 

jwassal għal kompetizzjoni inġusta u 

tgħawwiġ tas-suq, li jwassal għal nuqqas li 

qed jiżdied ta' ħarsien soċjali u tal-impjiegi 

għall-ħaddiema; jitlob għalhekk id-dħul 

fis-seħħ b'ħeffa ta’ Pjattaforma Ewropea 

kontra x-xogħol mhux iddikjarat; 

"wieħed tajjeb għal kulħadd"; jenfasizza li 

t-titjib kwalitattiv tal-kapaċità 

amministrattiva fil-livelli kollha ta' gvern 

hija prijorità ewlenija f'bosta Stati Membri; 

ifakkar fil-ħtieġa li tiġi indirizzata l-

problema tax-xogħol mhux iddikjarat, li 

jagħmel ħsara lill-ekonomija tal-UE u li 

jwassal għal kompetizzjoni inġusta u 

tgħawwiġ tas-suq, li jwassal għal nuqqas li 

qed jiżdied ta' ħarsien soċjali u tal-impjiegi 

għall-ħaddiema; jitlob għalhekk id-dħul 

fis-seħħ b'ħeffa ta’ Pjattaforma Ewropea 

kontra x-xogħol mhux iddikjarat; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jenfasizza r-rwol tas-swieq flessibbli 

tax-xogħol fil-ġlieda kontra l-qgħad filwaqt 

li jinżammu l-ħaddiema ta' kwalità u bla 

ma jiġi ppreġudikat id-dritt fundamentali 

tal-ħaddiema għal impjieg sikur u mħallas 

b'mod adegwat fl-UE; jinnota, b'mod 

partikolari, l-impatt negattiv fuq ir-rati tal-

ħolqien tal-impjiegi ta', pereżempju, il-

livelli tal-pagi mhux allinjati mal-iżviluppi 

fil-produttività u tal-abbużi li jinvolvu l-

evażjoni tar-regolamenti tas-suq tax-xogħol 

billi sikwit wisq jiġu offruti kuntratti tal-

liġi ċivili minflok kuntratti ta' impjieg; 

jappella sabiex issir bidla minn taxxi fuq 

ix-xogħol għal sorsi oħra ta' tassazzjoni, kif 

ukoll għal pjan reali kontra l-qgħad 

mingħajr ma dan iwassal għal tnaqqis fl-

istandards tal-kwalità; jappella, f'dan ir-

rigward, għal swieq tax-xogħol aktar ġusti 

li jiżguraw il-libertà tal-moviment tal-

ħaddiema fl-Ewropa u politiki ta’ 

ridistribuzzjoni, filwaqt li jitqiesu l-

karatteristiċi speċifiċi tal-Istati Membri 

individwali, sabiex tingħata spinta lit-

tkabbir ekonomiku, il-kompetittività u l-

produttività kif ukoll biex tiġi ffaċilitata 

konverġenza ekonomika u soċjali 'l fuq 

akbar; 

17. Jenfasizza r-rwol tas-swieq flessibbli 

tax-xogħol fil-ġlieda kontra l-qgħad filwaqt 

li jinżammu l-ħaddiema ta' kwalità u bla 

ma jiġi ppreġudikat id-dritt fundamentali 

tal-ħaddiema għal impjieg sikur u mħallas 

b'mod adegwat fl-UE; jinnota, b'mod 

partikolari, l-impatt negattiv fuq ir-rati tal-

ħolqien tal-impjiegi ta', pereżempju, il-

livelli tal-pagi mhux allinjati mal-iżviluppi 

fil-produttività u tal-abbużi li jinvolvu l-

evażjoni tar-regolamenti tas-suq tax-xogħol 

billi sikwit wisq jiġu offruti kuntratti tal-

liġi ċivili minflok kuntratti ta' impjieg; 

jappella sabiex issir bidla minn taxxi fuq 

ix-xogħol għal sorsi oħra ta' tassazzjoni, kif 

ukoll għal pjan reali kontra l-qgħad 

mingħajr ma dan iwassal għal tnaqqis fl-

istandards tal-kwalità; jappella, f'dan ir-

rigward, għal swieq tax-xogħol aktar ġusti 

li jiżguraw il-libertà tal-moviment tal-

ħaddiema fl-Ewropa u l-portabilità tal-

intitolamenti bħal pereżempju d-drittijiet 

tal-pensjoni, filwaqt li jitqiesu l-

karatteristiċi speċifiċi tal-Istati Membri 

individwali, sabiex tingħata spinta lit-

tkabbir ekonomiku, il-kompetittività u l-

produttività kif ukoll biex tiġi ffaċilitata 

konverġenza ekonomika u soċjali 'l fuq 

akbar; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Jiddeplora l-fatt li s-CSRs ibatu minn 

nuqqas ta' sjieda fil-livell nazzjonali, li 

jagħmilha diffiċli li jiġu kkoordinati 

politiki ekonomiċi nazzjonali 

demokratikament leġittimi mar-

rakkomandazzjonijiet Ewropej, kif ukoll 

minn mekkaniżmu ta' responsabilità 

demokratika insuffiċjenti; jappella, f'dan il-

kuntest, għal rwol akbar għall-parlamenti 

nazzjonali u l-awtoritajiet lokali u 

reġjonali, kif ukoll għall-partijiet 

ikkonċernati nazzjonali u Ewropej 

rilevanti, bħar-rappreżentanti tas-soċjetà 

ċivili, fit-tħejjija u t-tfassil tal-Programmi 

Nazzjonali ta' Riforma (PNR); jilqa' l-

kooperazzjoni eżistenti, u jappella għal 

kooperazzjoni aktar ambizzjuża bejn il-

parlamenti nazzjonali u l-Parlament 

Ewropew fid-diskussjoni dwar is-CSRs, l-

iskambju tal-aħjar prattiki u t-titjib tal-

proċess tas-Semestru Ewropew; jenfasizza 

li l-implimentazzjoni tas-CSRs f'termini 

politiċi, ġuridiċi u ekonomiċi tista' 

tissaħħaħ permezz ta' kooperazzjoni 

trasparenti bejn il-Kummissjoni u l-Istat 

Membru kkonċernat, li għandha tibda waqt 

il-fażi preparatorja tal-Istħarriġ Annwali 

dwar it-Tkabbir u għandha tkompli 

sakemm ir-rakkomandazzjonijiet għal 

pajjiżi speċifiċi jiġu approvati b'mod 

18. Jiddeplora l-fatt li s-CSRs ibatu minn 

nuqqas ta' sjieda fil-livell nazzjonali, li 

jagħmilha diffiċli li jiġu kkoordinati 

politiki ekonomiċi nazzjonali 

demokratikament leġittimi mar-

rakkomandazzjonijiet Ewropej, kif ukoll 

minn mekkaniżmu ta' responsabilità 

demokratika insuffiċjenti; jappella, f'dan il-

kuntest, għal rwol akbar għall-parlamenti 

nazzjonali u l-awtoritajiet lokali u 

reġjonali, kif ukoll għall-partijiet 

ikkonċernati nazzjonali u Ewropej 

rilevanti, bħar-rappreżentanti tas-soċjetà 

ċivili, fit-tħejjija u t-tfassil tal-Programmi 

Nazzjonali ta' Riforma (PNR); jemmen li l-

parlamenti nazzjonali għandhom 

jipproċedu għal vot formali dwar l-NRPs 

qabel ma jiġu ppreżentati lill-

Kummissjoni; jilqa' l-kooperazzjoni 

eżistenti, u jappella għal kooperazzjoni 

aktar ambizzjuża bejn il-parlamenti 

nazzjonali u l-Parlament Ewropew fid-

diskussjoni dwar is-CSRs, l-iskambju tal-

aħjar prattiki u t-titjib tal-proċess tas-

Semestru Ewropew; jenfasizza li l-

implimentazzjoni tas-CSRs f'termini 

politiċi, ġuridiċi u ekonomiċi tista' 

tissaħħaħ permezz ta' kooperazzjoni 

trasparenti bejn il-Kummissjoni u l-Istat 

Membru kkonċernat, li għandha tibda waqt 



 

AM\1076543MT.doc  PE570.900v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

uffiċjali; jenfasizza li sjieda akbar, 

trasparenza akbar u r-responsabilità 

demokratika huma fatturi kruċjali għall-

aċċettazzjoni u l-implimentazzjoni 

b'suċċess tas-CSRs u, fuq terminu aktar fit-

tul, biex l-istrateġija Ewropa 2020 tkun 

suċċess; 

il-fażi preparatorja tal-Istħarriġ Annwali 

dwar it-Tkabbir u għandha tkompli 

sakemm ir-rakkomandazzjonijiet għal 

pajjiżi speċifiċi jiġu approvati b'mod 

uffiċjali; jenfasizza li sjieda akbar, 

trasparenza akbar u r-responsabilità 

demokratika huma fatturi kruċjali għall-

aċċettazzjoni u l-implimentazzjoni 

b'suċċess tas-CSRs u, fuq terminu aktar fit-

tul, biex l-istrateġija Ewropa 2020 tkun 

suċċess; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jenfasizza l-impatt distruttiv ta' munita 

sopravvalutata fuq l-esportazzjonijiet, il-

produzzjoni, l-impjieg, il-pagi, l-introjti, 

id-dħul tal-gvernijiet u s-sistemi ta' sigurtà 

soċjali; jistieden lill-Kummissjoni tesplora 

modi innovattivi biex tnaqqas il-ħtieġa ta' 

żvalutazzjoni interna li tikkawża tbatija; 

21. Jenfasizza l-impatt negattiv ta' rati 

għoljin ta' qgħad, liveli ta' dejn mhux 

sostenibbli u nuqqas ta' kompetittività fuq 

l-esportazzjonijiet, il-produzzjoni, l-

impjieg, il-pagi, l-introjti, id-dħul tal-

gvernijiet u s-sistemi ta' sigurtà soċjali; 

jistieden lill-Kummissjoni tesplora modi 

innovattivi biex tnaqqas l-impatt tal-

iżvalutazzjoni interna li tikkawża tbatija, 

bħal pereżempju l-EFSI; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Iqis li, fil-kuntest tad-diversi 

rakkomandazzjonijiet dwar ir-riforma fil-

pensjonijiet imressqa mill-Kummissjoni, 

ir-rabta bejn l-età tal-irtirar u l-istennija 

tal-għomor mhijiex l-uniku mod biex tiġi 

indirizzata l-isfida tat-tixjiħ u sfidi 

demografiċi oħrajn li qed tħabbat wiċċha 

magħhom l-Ewropa, u li r-riformi tas-

sistemi tal-pensjoni għandhom ukoll 

jirriflettu, inter alia, ix-xejriet tas-suq tax-

xogħol, ir-rati tat-twelid, is-sitwazzjoni 

demografika, is-sitwazzjoni tas-saħħa u tal-

ġid, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-

proporzjon tad-dipendenza fuq l-

ekonomija, filwaqt li jkun hemm l-objettiv 

li jiġi żgurat dħul diċenti wara l-irtirar li 

tal-anqas ikun ogħla mil-livelli tal-faqar; 

ifakkar li l-aħjar mod li bih tista' tiġi 

indirizzata l-isfida tat-tixjiħ huwa li tiżdied 

ir-rata ġenerali tal-impjieg; jieħu nota, fil-

kuntest tal-popolazzjonijiet li qed jixjieħu, 

tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li 

s-sistemi tal-kura tas-saħħa jiġu riformati 

sabiex dawn jissodisfaw l-objettivi 

tagħhom li jipprovdu aċċess universali 

għall-kura ta' kwalità għolja – inkluż l-

aċċess affordabbli għal mediċini, 

speċjalment dawk li jsalvaw il-ħajja – u li 

jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet tal-

persunal tas-settur tas-saħħa; 

27. Iqis li r-riformi tas-sistema tal-

pensjonijiet li jorbtu l-età tal-irtirar u l-

istennija tal-għomor għandhom ukoll 

jirriflettu, inter alia, ix-xejriet tas-suq tax-

xogħol, ir-rati tat-twelid, is-sitwazzjoni 

demografika, is-sitwazzjoni tas-saħħa u tal-

ġid, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-

proporzjon tad-dipendenza fuq l-

ekonomija; ifakkar li mod tajjeb li bih tista' 

tiġi indirizzata l-isfida tat-tixjiħ huwa li 

tiżdied ir-rata ġenerali tal-impjieg;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  44a. Jenfasizza l-importanza u l-valur 

miżjud tar-rapporti ta' integrazzjoni tas-

Suq Uniku tas-snin preċedenti, minħabba 

l-kontribut tagħhom għall-prijoritajiet 

ġenerali stabbiliti fl-Istħarriġ Annwali 

dwar it-Tkabbir tal-Kummissjoni u l-

identifikazzjoni tas-CSRs fil-kuntest tas-

Semestru Ewropew; isibha ferm 

deplorevoli, għaldaqstant, li r-rapport tal-

integrazzjoni tas-Suq Uniku tħalla barra 

għall-2015 u li ma sar xejn dwar is-sejħa 

tal-Parlament għal azzjoni; 

Or. en 

 

 


