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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Iqis li l-baġits tal-UE jridu jipprovdu inċentiv għal tkabbir sostenibbli, konverġenza, 

investimenti u riformi, permezz ta' soluzzjonijiet u sinerġiji fir-rigward tal-baġits 

nazzjonali; jemmen, għalhekk, li l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT) iservi bħala 

linja gwida għall-Istati Membri u għat-tħejjija tal-baġits nazzjonali u tal-UE, b'mod 

partikolari fil-kuntest tat-tħejjija tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) ta' wara l-2020; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni, fil-qafas tal-QFP li jmiss, biex tiżgura żieda sostanzjali 

għall-Fond Soċjali Ewropew, bl-għan speċifiku li tappoġġa l-implimentazzjoni tal-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta pjan leġiżlattiv konkret għall-perjodu 2018-

2019, maħsub biex itejjeb il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fil-kuntest tal-

proklamazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u b'mod speċifiku 

tinkoraġġixxi biex il-proklamazzjoni ta' Protokoll Soċjali tiġi annessa mat-Trattati 

sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet soċjali fundamentali jingħataw preċedenza fuq il-

libertajiet ekonomiċi; 

4. Itenni, f'dan ir-rigward, li għandu jkun hemm sinerġiji akbar bejn il-baġits nazzjonali u 

l-baġit tal-UE; jirrimarka li l-Kummissjoni, minħabba l-involviment tagħha fis-

Semestru Ewropew kif ukoll fit-tħejjija u l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-UE, għandha rwol 

ewlieni x'taqdi f'dan ir-rigward; 

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi riformi ambizzjużi dwar il-governanza taż-żona 

tal-euro, inkluż bl-introduzzjoni u l-użu ta' strument speċjali li jappoġġa l-adozzjoni tal-

euro mill-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro; jilqa' l-proposta għal sinerġija 

akbar u ebda frammentazzjoni tal-baġit tal-UE, kif stabbilita fir-rapport u r-

rakkomandazzjonijiet finali tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji ta' 

Diċembru 2016, bit-titolu, "Future Financing of the EU" (Il-Finanzjament Futur tal-

UE); 

6. Ifakkar l-appoġġ tiegħu għall-ħolqien ta' kapiċità fiskali għaż-żona tal-euro, sabiex tiġi 

żgurata l-konverġenza u jkunu jistgħu jiġu ttrattati x-xokkijiet makroekonomiċi 

simettriċi u asimettriċi, kif ukoll tiżdied il-kompetittività u l-istabbiltà tal-ekonomiji tal-

Istati Membri, kif propost fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2017 dwar il-kapaċità 

baġitarja għaż-żona tal-euro; iqis li l-finanzjament għandu jiġi miż-żona tal-euro u minn 

Membri parteċipanti oħra permezz ta' sors ta' dħul li għandu jintlaħaq qbil dwaru mill-

Istati Membri parteċipanti, bħala parti mit-trasferiment tal-kompetenzi, u jemmen li fi 

stat sod, din il-kapaċità fiskali għandha tiġi ffinanzjata wkoll mir-riżorsi proprji bħala 

taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji; iqis li din il-kapaċità baġitarja għandha tkun 

parti mill-baġit tal-UE, lil hinn mil-limiti massimi attwali tal-QFP, u meqjusa bħala dħul 

u garanziji assenjati; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ riformi tas-sistemi tat-taxxa li jkunu ffokati fuq 

żieda sal-ogħla rata tat-taxxa, u speċifikament it-tassazzjoni ta' dħul minn kapital, biex 
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tiġġenera riżorsi mit-trasferiment ta' beni u servizzi pubbliċi u treġġa' t-tendenzi li huma 

ta' theddida għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi minħabba inugwaljanzi fl-introjtu u l-

ġid, li primarjament jaffettwaw lill-40 % tal-popolazzjoni li jinsabu fil-qiegħ tad-

distribuzzjoni tal-introjtu; 

8. Jieħu nota tad-dokument bit-titolu, "Pjan Direzzjonali għall-approfondiment tal-Unjoni 

Ekonomika u Monetarja", ippreżentat mill-Kummissjoni fis-6 ta' Diċembru 2017; jilqa', 

b'mod partikolari, il-proposta biex il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) jiġi 

ttrasformat f'Fond Monetarju Ewropew li jkun integrat fil-qafas tal-UE; jiddispjaċih li l-

proposta tal-Kumimissjoni biex tintegra l-għodod intergovernattivi relatati mal-euro fil-

qafas tal-UE ġiet imsejsa fuq bażi legali li teskludi l-involviment xieraq tal-Parlament 

Ewropew bħala koleġiżlatur; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu espressi ambizzjonijiet akbar 

bil-ħsieb li tiġi stabbilita kapaċità baġitarja sħiħa għaż-żona tal-euro; 

9. Ifakkar fl-importanza li r-riżorsi baġitarji tal-UE u tal-Istati Membri tagħha, jiġġieldu l-

evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa; jilqa' l-lista sewda 

tal-UE tar-rifuġji fiskali, iżda jiddispjaċih li l-Kunsill dgħajjef il-kriterji tal-elenkar; 

jissottolinja li l-lista sewda għandha tkun akkumpanjata minn sanzjonijiet b'saħħithom u 

deterrenti kontra l-pajjiżi elenkati; jappella għal rappurtar pubbliku għal kull pajjiż, u 

għall-introduzzjoni ta' bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva (BKKTK) li 

tippromwovi trasparenza fiskali u kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni; 

10. Iqis li huwa neċessarju li jitħeġġeġ l-investiment pubbliku u privat fl-oqsma tal-

infrastruttura, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni, bl-għan li tiżdied 

il-produttività u jkun hemm impatt pożittiv fuq it-tkabbir ekonomiku u fuq il-pagi; 

jappella għal politika ta' koeżjoni b'saħħitha u effiċjenti li, fost prijoritajiet oħra, se 

tappoġġa l-implimentazzjoni ta' taħlita ta' politiki ekonomiċi sabiex jintlaħqu livelli 

għolja ta' żvilupp u tkabbir u tagħti spinta lill-ħolqien tal-impjiegi; 

11. Jemmen li din il-proposta għandha tkun aktar dettaljata u msaħħa fir-rigward tad-

dispożizzjonijiet dwar l-obbligu ta' rendikont tal-Fond Monetarju Ewropew lejn il-

Parlament Ewropew, il-kapaċità tal-Parlament li japprova l-funzjonijiet kollha tiegħu, 

b'mod partikolari bħala kontinġenza komuni għall-Unjoni Bankarja, kif ukoll dwar il-

kapaċità deċiżjonali konkreta tiegħu meta jieħu l-funzjoni ta' stabbilizzazzjoni tiegħu; 

12. Jinsab mħasseb dwar il-livelli baxxi tal-inflazzjoni li huma prevalenti fiż-żona tal-euro, 

kif indikat ripetutament mill-BĊE; iqis li l-pagi f'xi Stati Membri qegħdin jinżammu 

f'livelli artifiċjalment baxxi, b'effett detrimentali fuq l-ekonomija kollha tal-UE; 

13. Jirrakkomanda li l-Istati Membri kollha li impenjaw ruħhom li jadottaw l-euro, u li 

s'issa għadhom ma għamlux dan, biex japprovaw pjanijiet konkreti għall-adozzjoni tal-

munità komuni Ewropea mill-aktar fis possibbli; 

 

14. Jenfasizza li l-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa ta' 17 % fl-UE, u jilqa' l-fatt li l-UE allokat 

riżorsi baġitarji biex tindirizza din il-kwistjoni, prinċipalment permezz tal-Inizjattiva 

favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI); ifakkar li 75 % tal-baġit totali tal-YEI sal-2020 ġie 

allokat għal proġetti, u diġà ntużaw 19 % mill-Istati Membri, u li b'hekk ir-rata ta' 

implimentazzjoni tal-baġit tal-YEI hija l-ogħla fost il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej (Fondi SIE); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, fid-dawl tal-

importanza tal-kwistjoni, jieħdu azzjoni sabiex ikomplu jtejbu l-utilizzazzjoni tar-
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