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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrikonoxxi li l-ekonomija tal-Ewropa qed turi sinjali ta' tkabbir inqas dinamiku; 
jenfasizza li għandu jsir aktar biex jiġu appoġġati l-Istati Membri li qed jesperjenzaw 
tkabbir aktar bil-mod u livell għoli ta' qgħad, b'mod partikolari fejn huma kkonċernati ż-
żgħażagħ;

2. Jinnota li l-prospetti ta' tkabbir globali huma inċerti u li t-tensjonijiet kummerċjali fis-
settur tal-manifattura għandhom impatt negattiv fuq l-investiment;

3. Jirrimarka li s-Semestru Ewropew irid jikkontribwixxi b'mod konsistenti għall-
eliminazzjoni tal-inugwaljanzi u d-disparitajiet soċjali, ekonomiċi u territorjali bejn ir-
reġjuni tal-UE;

4. Jenfasizza li s-Semestru Ewropew għandu jżid il-konverġenza ekonomika u soċjali bejn 
ir-reġjuni u l-Istati Membri billi jaġġusta l-iżbilanċi kummerċjali, inaqqas l-eċċess 
eċċessiv u jimplimenta s-sanzjonijiet eżistenti; jenfasizza l-fatt li l-għan Ewropew ta' 
tkabbir aktar inklużiv ifisser investiment akbar fl-infrastruttura, l-edukazzjoni u t-taħriġ, 
is-saħħa, u r-riċerka u l-innovazzjoni; jenfasizza li ż-żidiet fil-produttività għandhom 
iwasslu għal aktar pagi;

5. Itenni r-rwol kruċjali tal-politika ta' koeżjoni, bħala l-politika ewlenija ta' investiment fl-
Ewropa, fil-proċess ta' rkupru; jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied il-baġit għall-politika ta' 
koeżjoni għall-perjodu 2021-2027, sabiex jinżamm il-valur miżjud Ewropew tiegħu, u 
b'hekk jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku, l-inklużjoni soċjali, l-innovazzjoni u l-
protezzjoni ambjentali;

6. Jilqa' l-inklużjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fis-Semestru Ewropew, bil-għan 
li n-nies, is-saħħa tagħhom u l-pjaneta jitqiegħdu fiċ-ċentru tal-politika ekonomika; 
jinnota li, f'dan ir-rigward, trid tingħata attenzjoni speċjali lis-suq tax-xogħol, billi jiġu 
salvagwardjati l-impjiegi eżistenti u jinħolqu oħrajn ġodda;

7. Jinnota li l-aħjar risposta għat-tħassib taċ-ċittadini huwa li jingħata appoġġ għal żieda 
fil-qligħ reali u jitfittex investiment akbar f'impjiegi ta' kwalità, tingħata spinta lid-
domanda domestika u tiġi żgurata distribuzzjoni aktar ġusta tal-ġid iġġenerat; iqis li l-
Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir għandu jkun aktar flessibbli sabiex jitqiesu l-kundizzjonijiet 
ċikliċi, ir-riformi strutturali u l-investiment tal-gvern;

8. Jemmen li r-relazzjoni bejn il-politika ta' koeżjoni u l-proċessi ta' governanza 
ekonomika taħt is-Semestru Ewropew għandha tkun ibbilanċjata, reċiproka u ffukata 
fuq inċentivi pożittivi; jappoġġa rikonoxximent ulterjuri tad-dimensjoni territorjali, li 
tista' tkun ta' benefiċċju għas-Semestru Ewropew.


