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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

 dwar politiki ekonomiċi fiż-żona tal-euro
(2019/0000(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod 
partikolari l-Artikoli 121(2) u 136 tiegħu, u l-Protokolli Nru 1 u 2 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Ġunju 2019 dwar ir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi għall-2019 (COM(2019)0500),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2019 dwar is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir 20191,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Frar 2019 bit-titolu "Is-
Semestru Ewropew 2019: Valutazzjoni tal-progress li sar fir-riformi strutturali, fil-
prevenzjoni u fil-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi, u r-riżultati tal-analiżijiet 
fil-fond skont ir-Regolament (UE) Nru 1176/2011" (COM(2019)0150),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2018 bit-
titolu "Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019: Għal Ewropa aktar b'saħħitha quddiem 
l-inċertezza globali" (COM(2018)0770),

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2018 bit-titolu 
"Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija 2019" (COM(2018)0758) u "Abbozz tar-
Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi tal-2019" (COM(2018)0761), u r-rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2018 għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
politika ekonomika taż-żona tal-euro (COM(2018)0759),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' April 2019 dwar il-politika 
ekonomika taż-żona tal-euro (2019/C 136/01),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2019 dwar l-analiżijiet 
fil-fond u l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi tal-2018 
(9473/19), 

– wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni – Rebbiegħa 2019 
tas-7 ta' Mejju 2019,

– wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni – Sajf 2019 
(Interim) tal-10 ta' Lulju 2019,

– wara li kkunsidra l-valutazzjoni tal-Bord Fiskali Ewropew bid-data tal-
25 ta' Ġunju 2019 tal-pożizzjoni fiskali adegwata għaż-żona tal-euro fl-2020,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni 

1 Testi adottati, P8_TA(2019)0201.
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Ekonomika u Monetarja,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1175/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet tal-budget u s-sorveljanza u 
l-koordinazzjoni ta' politiki ekonomiċi2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta' Novembru 2011 dwar ir-
rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati Membri3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1174/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro4,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1177/2011 tat-
8 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li 
tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv5,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi6,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-
żona tal-euro7,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 473/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit 
eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro8,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-
Istati Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi 
fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom9,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-
0000/2019), 

A. billi, skont il-previżjonijiet tal-Kummissjoni, ir-rata ta' tkabbir tal-PDG għall-2019 hija 
ta' 1,2 % tal-PDG per capita fiż-żona tal-euro u 1,4 % fl-UE28, u hija mistennija li 

2 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 12.
3 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 41.
4 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 8.
5 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 33.
6 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25.
7 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 1.
8 ĠU L 140, 27.5.2013, p. 11.
9 ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1.
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tiżdied għal 1,4 % u 1,6 % rispettivament fl-202010;

B. billi r-rati tal-qgħad qed ikomplu b'xejra 'l isfel kostanti, b'rata medja ta' 7,5 % fiż-żona 
tal-euro u 6,3 % fl-UE28 f'Mejju 2019, l-aktar baxxa mill-bidu tas-serje mensili tal-UE 
dwar il-qgħad u l-impjiegi, u huwa mistenni aktar tnaqqis għal 7,3 % u 6,2 % 
rispettivament fl-2020;

C. billi jibqgħu jippersistu differenzi sinifikanti fir-rati tal-qgħad madwar l-UE; billi r-rata 
tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, filwaqt li gradwalment qiegħda titjieb, hija ta' 15,7 % fiż-
żona tal-euro u 14,3 % fl-UE28, li tibqa' f'livell ferm ogħla mir-rata tal-qgħad medja, u 
kontinwament u sinifikattivament ogħla mir-rati rreġistrati f'reġjuni oħra tad-dinja 
ekonomikament żviluppati;

D. billi d-defiċit tal-gvern ġenerali huwa mistenni li jiżdied minn 0,5 % għal 0,9 % fiż-
żona tal-euro u minn 0,6 % għal 1,0 % fl-UE28 fl-2019, u li jibqa' f'dak il-livell fl-2020; 
billi l-proporzjon tad-dejn għall-PDG fl-2019 huwa ta' 85,8 % fiż-żona tal-euro u 
80,2 % fl-UE28 u huwa mistenni li jonqos għal 84,3 % u 78,8 % rispettivament fl-2020;

E. billi l-konsum privat juri sinjali ta' rkupru b'xejra pożittiva stmata, li togħla minn 1,3 % 
fiż-żona tal-euro u 1,6 % fl-UE28 fl-2019 għal 1,5 % u 1,7 % rispettivament fl-2020;

F. billi, fid-dawl tar-riskji ta' tensjonijiet kummerċjali bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina flimkien 
mal-inċertezza persistenti relatata mal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, il-prospettiva 
globali tirriskja li xxaqleb l-isfel; 

1. Jinnota li filwaqt li l-ekonomija Ewropea qed tikber għas-seba' sena konsekuttiva, ir-
riskji ekonomiċi dejjem jiżdiedu u l-inċertezzi joħolqu sfida sinifikanti;

2. Jinsab għalhekk imħasseb dwar il-potenzjal baxx tat-tkabbir meta mqabbel ma' reġjuni 
oħra fid-dinja f'dawn l-aħħar deċennji;

3. Jaqbel li riformi strutturali effettivi, akkumpanjati minn investimenti mmirati tajjeb u 
politiki fiskali responsabbli, ikomplu jipprovdu boxxla ta' suċċess għat-tħejjija tal-UE 
għall-isfidi tagħha futuri kif ukoll dawk attwali;

Politiki fiskali responsabbli

4. Jirrikonoxxi li l-livell medju ta' dejn għall-PDG huwa previst li jonqos; jinnota, 
madankollu, li l-livell medju għadu ferm ogħla mil-livell meħtieġ mill-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir; jiġbed l-attenzjoni għall-possibbiltà li jiżdiedu l-ispejjeż tas-servizz tad-dejn; 
jissottolinja, għalhekk, l-importanza li jitnaqqsu l-livelli tad-dejn ġenerali, f'konformità 
mar-regoli fiskali tal-UE;

5. Jinnota għalhekk bi tħassib kbir li l-livelli medji ta' defiċit jidhru li qed jiżdiedu mill-ġdid 
u li f'xi Stati Membri huma previsti defiċits ta' aktar minn 3 %; jissottolinja li parti 
sinifikanti mill-espansjoni mistennija toriġina f'pajjiżi bi proporzjon għoli tad-dejn tal-
gvern għall-PDG;

6. Jiddispjaċih li l-pożizzjoni fiskali aggregata tidher li hi ftit espansjonarja fl-2019, filwaqt 

10 It-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni – Sajf 2019 (Interim) tal-10 ta' Lulju 2019
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li jenfasizza li l-Bord Fiskali Ewropew iqis pożizzjoni newtrali bħala aktar adegwata;

7. Jissottolinja li l-pożizzjonijiet fiskali fil-livell nazzjonali u taż-żona tal-euro jridu 
jibbilanċjaw is-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzi pubbliċi f'konformità sħiħa mal-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir, filwaqt li jkunu rispettati d-dispożizzjonijiet imfassla għall-
flessibbiltà, bi stabbilizzazzjoni makroekonomika fuq terminu qasir;

Riformi strutturali

8. Jissottolinja li r-riformi li jżidu l-kompetizzjoni fis-swieq tal-prodotti, jippromwovu l-
effiċjenza fir-riżorsi u jtejbu l-ambjent tan-negozju, kif ukoll il-kwalità tal-
istituzzjonijiet, inkluża sistema ġudizzjarja effettiva, u l-kwalità u l-effiċjenza tal-ġbir 
tat-taxxa, huma essenzjali biex tinkiseb reżiljenza ekonomika akbar għaż-żona tal-euro 
u l-Istati Membri; jenfasizza f'dan il-kuntest l-importanza tas-suq uniku u l-ħtieġa ta' 
aktar approfondiment tiegħu;

9. Huwa tal-fehma li l-karatteristiċi strutturali u istituzzjonali tas-swieq tax-xogħol u tal-
prodotti u amministrazzjonijiet pubbliċi li jiffunzjonaw sewwa huma kruċjali;

10. Jappoġġja ċ-ċaqliq tal-piż tat-taxxa minn fuq ix-xogħol u t-tisħiħ tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, u l-investiment fil-ħiliet; jenfasizza l-effikaċja tal-politiki 
flessibbli tas-suq tax-xogħol;

11. Jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw u jimplimentaw l-azzjonijiet tal-UE fil-ġlieda 
kontra l-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa;

Investiment

12. Jaqbel li l-irpiljar ekonomiku jeħtieġ li jkun appoġġjat mill-investiment pubbliku u 
privat, partikolarment fl-innovazzjoni, u jinnota li għad hemm distakk fl-investiment 
fiż-żona tal-euro; jilqa' l-fatt li f'ċerti Stati Membri l-investimenti diġà jaqbżu l-livell ta' 
qabel il-kriżi, u jiddispjaċih li f'oħrajn, l-investiment għadu lura jew mhuwiex għaddej 
bir-rata meħtieġa;

13. Jistieden lill-Istati Membri biex, filwaqt li jsegwu l-politika b'rispett sħiħ lejn il-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir, jappoġġjaw l-investiment pubbliku u privat, itejbu l-kwalità u l-
kompożizzjoni tal-finanzi pubbliċi, u jibnu mill-ġdid il-buffers fiskali, speċjalment fil-
pajjiżi taż-żona tal-euro b'livelli għolja ta' dejn pubbliku;

14. Jissottolinja li investiment f'assi tanġibbli u mhux tanġibbli sabiex tiżdied il-
produttività, il-ħiliet u l-innovazzjoni, flimkien mal-istrutturi ta' riformi li jtejbu t-
tkabbir, se jżid il-potenzjal ta' tkabbir fit-tul;

Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs)

15. Jaqbel mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill li l-Istati Membri għandhom iżidu l-
potenzjal ta' tkabbir tagħhom billi jimmodernizzaw l-ekonomiji tagħhom u jsaħħu r-
reżiljenza tagħhom;

16. Jinnota li aktar minn żewġ terzi tas-CSRs maħruġa sal-2018 ġew implimentati b'mill-
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inqas xi progress; jiddispjaċih, madankollu, li hemm evidenza ta' treġġigħ lura fuq 
elementi ta' riformi maġġuri adottati fil-passat, u jinsab imħasseb dwar l-impenn tal-
Istati Membri għas-CSRs, minħabba li l-progress fuq ir-rakkomandazzjonijiet attwali 
huwa agħar minn fi snin preċedenti;

17. Jilqa' l-progress partikolari li nkiseb rigward ir-rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw is-
servizzi finanzjarji, il-leġiżlazzjoni li tirregola r-relazzjonijiet tax-xogħol u l-protezzjoni 
tal-impjiegi;

18. Ifakkar lill-Istati Membri dwar l-importanza li jimpenjaw ruħhom għas-CSRs u li 
jimplimentawhom;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.


