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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

 Jissottolinja l-fatt li t-tħaddir tal-ekonomiji tal-UE jikkontribwixxi għal tkabbir fit-tul u li 

jiflaħ għall-kriżijiet, ikattar il-kompetittività u joħloq l-impjiegi, filwaqt li jtejjeb is-sigurtà 

u l-indipendenza enerġetika tal-Unjoni, u li l-ekonomija ħadra għandha titqies bħala mutur 

ewlieni għall-iżvilupp tal-ekonomija; 

 Jitlob li l-Kummissjoni tinkludi bis-sħiħ it-tħaddir tal-ekonomiji tal-UE fil-prijoritajiet tal-

Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015, is-Semestru Ewropew u r-rieżami tal-istrateġija 

Ewropa 2020, bil-għan li tappoġġja l-bidla għal ekonomiji b'użu effiċjenti tar-riżorsi u 

b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju fl-UE; 

 Jenfasizza l-fatt li t-titjib tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija jgħin biex in-negozji 

Ewropej, b'mod speċjali l-intrapriżi żgħar u medji, jiffrankaw l-ispejjeż, jirbħu swieq li 

qed jikbru u jnaqqsu l-ħtiġijiet għall-materja prima; 

 Itenni l-ħtieġa li sussidji li jagħmlu l-ħsara lill-ambjent jitneħħew gradwalment sal-2020, u 

li l-bażijiet tat-taxxi ma jibqgħux iċċentrati fuq ix-xogħol, imma jinbidlu għal bażijiet li 

aktar jiffavorixxu t-tkabbir, bħat-tassazzjoni ambjentali; 

 Jisħaq fuq il-fatt li huwa kruċjali li ntejbu l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, minħabba li din 

tkattar il-kompetittività billi tiffranka l-ispejjeż u tnaqqas id-dipendenza fuq il-materja 

prima u l-enerġija; itenni, għalhekk, l-appell tiegħu biex l-aġenda tal-effiċjenza fl-użu tar-

riżorsi tiġi integrata fis-Semestru Ewropew; 

 Iqis li s-Semestru Ewropew għandu jinkorpora wkoll id-data disponibbli dwar l-enerġija 

rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika; jiddeplora l-fatt li stimi reċenti tal-Kummissjoni 

jissuġġerixxu li, kif sejrin l-affarijiet, l-UE se tilħaq biss nofs l-objettiv tagħha ta’ 20 % 

għall-effiċjenza enerġetika, u li l-pjanijiet kurrenti tal-Istati Membri x’aktarx jaqgħu wisq 

lura mill-mira komprensiva ta’ 20 % għall-effiċjenza enerġetika kif definita fl-istrateġija 

Ewropa 2020; jistieden lill-Istati Membri jistinkaw aktar ħalli jilħqu l-miri nazzjonali tal-

effiċjenza enerġetika bħala parti mill-programmi ta' riforma nazzjonali tagħhom; 

 Iqis li metodoloġiji tal-kejl u tal-valutazzjoni komparattiva tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, 

flimkien ma' indikatur ewlieni u mira, għandhom ikunu inklużi sew fis-Semestru 

Ewropew kif ukoll fir-rieżami tal-istrateġija Ewropa 2020; 

 Iqis li s-Semestru Ewropew għandu jinkorpora wkoll rappurtar dwar l-enerġija 

rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika abbażi ta' miri legalment vinkolanti stabbiliti fil-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni; 

 Itenni t-talba tiegħu li l-innovazzjoni ekonomika tiġi mrawma permezz ta' 

rakkomandazzjonijiet speċifiċi fis-Semestru Ewropew, għaliex tippreżenta prospetti ċari li 

jinħolqu negozji ġodda u li setturi tradizzjonali jingħataw nifs ġdid b'impjiegi aktar ħodor; 
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 Jinnota li d-diverġenzi bejn l-Istati Membri, kif identifikati fl-Istħarriġ Annwali dwar it-

Tkabbir 2014, qed ixekklu l-potenzjal tal-ekonomija l-ħadra għat-tkabbir; jissottolinja, 

għalhekk, il-ħtieġa urġenti li l-acquis tal-UE dwar l-iskart jiġi implimentat b'mod sħiħ, 

anke permezz ta' miri minimi u ta' strateġiji nazzjonali għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-

iskart, u li jiġu implimentati r-rekwiżiti tal-UE rigward l-effiċjenza enerġetika; 

 Jinnota li l-UE għadha tiġġenera medja ta' madwar ħames tunnellati ta' skart għal kull ras 

fis-sena, u li biss ftit aktar minn terz ta' dan jiġi rriċiklat b'mod effikaċi; jenfasizza l-fatt li 

l-Ewropa jeħtiġilha tagħmel aktar progress biex tittrasforma l-iskart f'riżorsa u 

tippromwovi metodi sostenibbli tal-ġestjoni tal-iskart, bħar-riċiklaġġ; jistieden lill-Istati 

Membri jimplimentaw bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-iskart fil-livell nazzjonali 

sabiex inaqqsu d-diverġenzi tal-lum u jimxu lejn ekonomija aktar ċirkolari; 

 Jissottolinja l-ħtieġa li l-ministri tal-ambjent tal-UE jkunu aktar involuti fil-proċess tas-

Semestru Ewropew fil-livell tal-Kunsill; 

 Jenfasizza l-importanza ta' sistema tal-kura tas-saħħa effikaċi u sostenibbli għall-pazjenti 

u, b'mod aktar ġenerali, bħala investiment fit-tul għal tkabbir ekonomiku u soċjali; 

jissottolinja l-fatt li s-sistemi tas-saħħa fl-Ewropa – li jirrappreżentaw 8 % tal-

popolazzjoni attiva tal-Ewropa u 10 % tal-PDG tal-UE – mistennija jiġġeneraw 

opportunitajiet sinifikanti ta' impjiegi, skont l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014; 

jitlob, għaldaqstant, li l-Kummissjoni Ewropea, fil-pakkett tagħha ta' 

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi, tisħaq aktar fuq riformi meħtieġa biex 

jappoġġjaw is-sostenibbiltà, l-effiċjenza u l-kwalità tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 

nazzjonali, u jitlob li għarfien speċifiku dwar il-politika tas-saħħa jiġi inkluż fil-proċess 

tas-Semestru Ewropew; 

 Jinnota r-rakkomandazzjonijiet għal kura tas-saħħa aktar kosteffiċjenti; jisħaq fuq il-fatt li, 

filwaqt li huwa importanti li l-effiċjenza u s-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi tas-saħħa 

jittejbu, ma' dan jeħtieġ li jkun hemm impenji speċifiċi li jiżguraw l-aċċess għal kura tas-

saħħa ta' kwalità għolja, li tikkontribwixxi wkoll għall-koeżjoni soċjali u għall-ġlieda 

kontra l-esklużjoni soċjali; 

 Jitlob li l-Kummissjoni tiżviluppa metodi affidabbli għall-kejl tal-aċċessibbiltà ta' kura 

tas-saħħa ta' kwalità, kif ukoll tal-prestazzjoni tas-sistemi tas-saħħa, bil-għan li jitnaqqsu 

d-diverġenzi u l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa bejn l-Istati Membri u fi ħdanhom. 
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