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prijoritajiet 2015 

2015/2210(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  16a. Jiddeplora d-deċiżjonijiet tal-Grupp 

tal-Euro meħudin fil-magħluq mingħajr 

trasparenza u responsabbiltà xierqa; jitlob 

li l-minuti tal-laqgħat tal-Grupp tal-Euro 

jiġu ppubblikati; ifakkar il-konklużjoni 

tar-rapport tiegħu dwar l-attivitajiet tat-

trojka fejn jiddeplora l-assenza ta' 

leġittimità demokratika u ta' 

responsabbiltà fil-livell tal-UE tal-Grupp 

tal-Euro meta jassumi s-setgħat eżekuttivi 

fil-livell tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Da (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Billi l-ugwaljanza hija valur fundamentali 

tal-UE u kundizzjoni neċessarja għall-

kisba tal-miri tal-Ewropa 2020 biex 

jiżdiedu l-impjiegi u jitnaqqas il-faqar, li 

jistgħu jinkisbu biss jekk l-Istati Membri 

jimplimentaw politiki ġodda li 

jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi; 

Or. en 
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Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1a. Jindika li reviżjoni tal-qafas ta' 

governanza ekonomika tal-UE għandha 

tinkludi, fost oħrajn, trattament kwalifikat 

għall-investimenti billi jintużaw metodi ta' 

baġitjar kapitali bħall-metodu tal-kost 

amortizzat għall-kontabilità ta' ċerti 

kategoriji ta' investimenti pubbliċi ta' 

kwalità għolja li jiġġeneraw benefiċċji 

soċjetali u ambjentali kbar u li jitkejlu fuq 

perjodi li matulhom l-impjieg u l-output 

huma taħt il-potenzjal tagħhom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3a. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni qed 

tippubblika l-analiżi speċifika għall-pajjiżi 

u għaż-żona tal-euro tliet xhur qabel milli 

fis-snin preċedenti, iżda jinsab imħasseb li 

r-rapporti tal-pajjiżi huma kumplessi 

wisq, u qed ifixklu l-parteċipazzjoni 

demokratika tal-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili fil-proċess; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  4a. Jinsab imħasseb ħafna minħabba l-

fatt li l-Kummissjoni eliminat kważi r-

rakkomandazzjonijiet kollha dwar sussidji 

li huma ta' ħsara għall-ambjent, ir-

riforma tat-taxxa ambjentali, u l-

promozzjoni ta' enerġiji rinnovabbli mis-

CSRs; jiddispjaċih, b'mod partikolari, li r-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiżi tal-2015 ma indirizzawx is-sussidji 

tal-karburanti fossili li jikkostitwixxu 

EUR 70 biljun fi ħdan l-UE u 

jikkostitwixxu element doppjament 

negattiv, billi jnaqqsu l-baġits pubbliċi u 

jagħmlu ħsara lit-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tibdel id-direzzjoni bil-għan li tekoloġizza 

s-Semestru Ewropew;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  4b. Jiffavorixxi proċess imsaħħaħ dwar l-

elaborazzjoni, is-segwitu u l-monitoraġġ 

ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiż; jemmen li l-Kummissjoni għandha 

tidentifika b'mod espliċitu 

rakkomandazzjonijiet immirati lejn l-

ilħuq ta' miri nazzjonali aġġornati u 

ambizzjużi tal-Ewropa 2020; ifakkar li l-

leġiżlazzjoni tħaddan il-prinċipju li skontu 

l-Istati Membri jridu "jikkonformaw ma' 

jew jispjegaw" dawn ir-

rakkomandazzjonijiet; jitlob f'dik il-

perspettiva li l-Istati Membri jispjegaw kif 

miżuri ta' politika alternattiva jistgħu 

jgħinu fl-ilħuq tal-miri nazzjonali tal-

Ewropa 2020 b'mod li jista' jitkejjel jekk 

ir-rakkomandazzjonijiet ma jiġux segwiti; 

Or. en 
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Paragrafu 4c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  4c. Jitlob lill-Kummissjoni biex mal-

istrateġija tat-tliet pilastri, ippreżentata fl-

Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015, 

iżżid ir-raba' pilastru dwar it-tassazzjoni li 

għandu jinkludi mekkaniżmu ta' 

monitoraġġ annwali li jkopri, pereżempju, 

l-iżviluppi rigward il-frodi u l-evażjoni tat-

taxxa, is-sitwazzjoni attwali tat-tassazzjoni 

ambjentali u r-riforma dwar is-sussidji, 

kif ukoll miżuri fis-seħħ fil-livell 

nazzjonali kif ukoll dak Ewropew biex 

jiġu indirizzati CSRs speċifiċi biex tittejjeb 

il-ġustizzja fiskali; 

Or. en 
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Paragrafu 4d (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  4d. Jitlob l-inklużjoni ta' indikaturi soċjali 

u ambjentali addizzjonali li tal-inqas 

għandhom ikunu fuq l-istess livell tal-

bqija tal-indikaturi tal-Proċedura ta' 

Żbilanċ Makroekonomiku (MIP); huwa 

tal-opinjoni li dawn l-indikaturi jridu 

jkunu kapaċi wkoll jiskattaw azzjoni 

korrettiva u mhux biss "jimmonitorjaw" 

is-sitwazzjoni soċjoekonomika ġenerali; 

jinsisti li l-qgħad, l-inugwaljanza u l-

faqar eċċessivi qed jheddu wkoll li 

jikkawżaw żbilanċi fiż-żona tal-euro; 

ifakkar it-talb ripetut tiegħu li jiġu 

adottati indikaturi dwar l-effiċjenza tar-

riżorsi, indikaturi dwar il-kostijiet kapitali 

għal kull unità u indikaturi oħrajn 

rilevanti għall-monitoraġġ tal-progress 

lejn objettivi aġġornati tal-Ewropa 2020, 

inklużi indikaturi relatati mal-

kompetittività mhux tal-kostijiet f'oqsma 

bħar-R&Ż, l-edukazzjoni u t-taħriġ; 

Or. en 
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Paragrafu 9a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  9a. Jenfasizza li l-integrazzjoni tal-

indikatur tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi 

fit-tabella ta' valutazzjoni tal-MIP 

għandu, b'mod partikolari, jiffaċilita l-

progress tal-monitoraġġ li jkun sar lejn 

id-diżakkopjament tal-iżvilupp ekonomiku 

mill-użu tar-riżorsi naturali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 15a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  15a. Jenafizza li, skont il-Kummissjoni, 

taxxi fuq ix-xogħol jammontaw għal 

madwar 53 % tad-dħul fiskali kollu fiż-

żona tal-euro meta mqabbla ma' 5.7 % 

għal tassazzjoni ambjentali; jindika li 

jeżisti kamp ta' applikazzjoni wiesa' għal 

tali riforma fiskali li tiffavorixxi l-

ambjent; iħeġġeġ, għalhekk, li strateġija 

aġġornata tal-Ewropa 2020, kif ukoll is-

CSRs, għandhom jinkludu miri u 

parametri referenzjarji speċifiċi kemm 

għall-monitoraġġ tat-tnaqqis gradwali tas-

sussidji ta' ħsara għall-ambjent li jfixklu 

s-suq sa mhux aktar tard mill-2020, kif 

ukoll għaż-żieda fis-sehem tat-taxxi 

ambjentali fi proporzjon mad-dħul fiskali 

globali b'mill-inqas 5 % sal-2020; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  15b. Itenni t-talba tiegħu lill-Istati 

Membri biex jinkorporaw id-dimensjoni 

relatata mas-sessi fil-programmi ta' 

stabbiltà u konverġenza u fil-programmi 

nazzjonali ta' riforma permezz tal-

istabbiliment ta' miri kwalitattivi u miżuri 

li jindirizzaw diskrepanzi persistenti bejn 

is-sessi, u biex japplikaw b'mod 

sistematiku l-prinċipji ta' baġitjar skont 

is-sessi; 

Or. en 

 

 


