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1. INTRODUZZJONI 

Fl-2010, il-Kunsill Ewropew laħaq ftehim dwar tweġiba komprensiva għall-isfidi li qed 
tħabbat wiċċha magħhom l-Ewropa bħalissa: l-istrateġija Ewropa 2020. Fl-ambjent ta' 
bħalissa, din l-istrateġija hija relevanti aktar minn qatt qabel. Il-PDG tal-UE żdied fl-
ewwel tliet xhur tal-2011, iżda r-ritmu tiegħu naqqas sostanzjalment minn dak iż-żmien. 
Issa t-tkabbir ekonomiku huwa mistenni li prattikament jieqaf lejn tmiem is-sena1. Fiż-
żona tal-euro, din is-sitwazzjoni ġiet aggravata mill-kriżi tad-dejn sovran li għadha 
għaddejja u mill-fraġilitajiet li għadhom jeżistu fis-settur bankarju. F'dawn iċ-ċirkostanzi, 
l-entitajiet domestiċi u l-impriżi qed ibatu minn nuqqas ta' fiduċja u għaldaqstant qed 
iżommu lura mill-konsum u l-investimenti. Barra minn hekk, billi l-finanzi pubbliċi 
huma dgħajfa, ftit li xejn hemm lok għall-espansjoni tal-politika fiskali biex jiġi stimulat 
it-tkabbir. 

Din is-sitwazzjoni hija mażżra fuq il-prospetti ta' tkabbir fil-ġejjieni, tħalli effetti 
negattivi mifruxin fuq l-operazzjonijiet tan-negozji, fuq is-suq tax-xogħol - fejn iż-
żgħażagħ u l-persuni b'ħiliet bażiċi ntlaqtu b'mod ħażin ferm, u fuq il-finanzji tal-
gvernijiet - kemm fuq in-naħa tad-dħul u kif ukoll mil-lat tal-infiq. Fl-istess ħin, l-
ambjent globali qiegħed isir dejjem aktar kompetittiv, u l-ekonomiji emerġenti qegħdin 
jagħmlu progress fis-settur tat-teknoloġija.  

Fid-dawl tal-eħrex kriżi ekonomika minn meta nħolqot, l-UE jeħtiġilha tirdoppja l-isforzi 
tagħha biex iżżid ir-ritmu tat-tkabbir, il-produttività u l-ħolqien tal-impjiegi. Ma għadx 
hemm distinzjoni bejn il-prospetti ekonomiċi fuq żmien qasir u dawk fit-tul. Dan għaliex 
il-prospetti ekonomiċi fit-tul qed ikollhom impatt immedjat fuq il-kost tas-self tal-pajjiżi. 
Ir-riformi fit-tul għandhom jitwettqu fl-istess ħin mal-miżuri fuq terminu qasir. 

Kif għandu jkun, l-istrateġija Ewropa 2020 titfa' enfasi fuq il-ħtieġa għal triq ġdida ta' 
tkabbir li twassal għal ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklużiva, triq li permezz 
tagħha nkunu nistgħu negħlbu d-dgħufijiet strutturali fl-ekonomija Ewropea, intejbu l-
kompetittività u l-produttività tagħha u nirfdu ekonomija tas-suq soċjali sostenibbli. 

L-istrateġija tiddefinixxi l-pożizzjoni li l-UE tixtieq tkun fiha sal-2020 permezz ta' ħames 
miri ewlenin: 75% tal-popolazzjoni tal-UE ta' bejn l-20 u l-64 sena għandu jkollhom 
xogħol; 3 % tal-PDG tal-UE għandu jiġi investit fir-riċerka u l-iżvilupp; il-miri 
"20/20/20" tal-klima/enerġija għandhom jintlaħqu. Is-sehem ta' dawk li jispiċċaw l-
edukazzjoni tagħhom kmieni għandu jkun ta' anqas minn 10%, jew tal-anqas 40% tal-
ġenerazzjoni żagħżugħa għandu jkollhom edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti tagħha. 
Mill-anqas 20 miljun ruħ għandhom jittellgħu minn taħt il-livell tal-faqar u l-esklużjoni 
soċjali. Dawn il-miri huma ħoloq fl-istess katina u huma ta' importanza kbira għas-
suċċess ġenerali tagħna. Barra minn hekk dawn jirrekjedu sforz kollettiv min-naħa tal-
Istati Membri, b'appoġġ minn azzjonijiet fil-livell tal-UE. 

L-istrateġija Ewropa 2020 hija parti mis-semestru Ewropew. Dan il-proċess ta' 
koordinazzjoni ekonomika msaħħa tnieda fil-bidu tal-2011. Fuq il-bażi tal-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza, il-Kunsill ikkonkluda 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
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l-ewwel semestru f'Lulju bi ftehim dwar sett ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi, li enfasizzaw fuq oqsma fejn l-Istati Membri kienu jeħtieġu jieħdu azzjoni 
ulterjuri2. Dawn kienu jirreflettu l-ħtieġa li r-riformi strutturali f'għadd ta' oqsma 
jingħataw spinta 'l quddiem sabiex jitneħħa t-tliġġim minn fuq it-tkabbir potenzjali tal-
Ewropa, filwaqt li tefgħu enfasi partikolari fuq il-ftuħ tas-suq tas-servizzi, it-titjib tal-
ambjent regolatorju, l-iżgurar ta' aċċess għall-finanzi u l-promozzjoni tal-użu effiċjenti 
tar-riżorsi3. L-implimentazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet issa għandha tkun ta' 
prijorità. 

2. IL-PROGRESS FUQ IL-MIRI EWLENIN TAL-ISTRATEĠIJA EWROPA 2020 

L-ilħuq tal-miri tal-istrateġija Ewropa 2020 jista' jżid il-potenzjal ta' tkabbir b'mod 
sinifikanti. Madanakollu, f'dan l-istadju, l-impenji li ġew stabbiliti mill-Istati Membri fil-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma tar-Rebbiegħa tal-2011 mhumiex biżżejjed biex 
jintlaħqu l-maġġorparti tal-miri fil-livell, partikolarment fil-qasam tal-enerġija 
rinnovabbli4. Barra minn hekk, abbażi tal-aħħar statistiki li huma disponibbli, sa issa l-
uniku progress li sar fl-ilħqu tal-miri fil-livell tal-UE nkiseb biss fil-qasam tal-
edukazzjoni. 

• Il-mira tal-edukazzjoni: Il-mira globali tal-UE għat-tluq bikri mill-iskola 
mhijiex ser tintlaħaq abbażi tal-impenji nazzjonali ta' bħalissa. Il-miri nazzjonali 
juru li sal-2020 tintlaħaq rata ta' 10.5% ta' tluq bikri mill-iskola. Dan ifisser li l-
mira komuni Ewropea ta' 10% mhijiex ser tintlaħaq. Madwar l-UE, fl-2010 t-
tluq bikri mill-iskola kien għadu jlaħħaq rata medja ta' 14.1%, meta mqabbla 
mal-14.4% fl-2009. Madanakollu, iċ-ċifri jaħbu differenzi konsiderevoli bejn 
pajjiżi differenti u anke fi ħdan pajjiżi partikolari. Fir-rigward tal-progress fil-
qasam tal-edukazzjonit terzjarja (fost il-persuni ta' bejn it-30 u l-34 sena), l-
effett kumulattiv tal-ilħuq tal-miri nazzjonali eżistenti min-naħa tal-Istati 
Membri jista' jwassal biss għal livell ta' ksib ta' madwar 37% fl-2020. 
Madanakollu, ir-rata milħuqa fl-edukazzjoni terzjarja żdiedet minn 32.3% fl-
2009 għal 33.6% fl-2010 u x-xejriet kurrenti juru li l-mira ewlenija tal-40% tista' 
tintlaħaq għal grupp ta' persuni ta' bejn it-30 u l-34 sena. 

• Il-mira fil-qasam tal-impjiegi: Jekk l-Istati Membri kollha jirnexxielhom 
jilħqu l-miri nazzjonali, l-UE kollha kemm hi xorta waħda ma tilħaqx il-mira ta' 
75 % b'bejn 1.0 u 1.3 punti perċentwali. Matul l-2011 ma sar l-ebda progress 
sostanzjali. Filwaqt li matul l-ewwel nofs ta' din is-sena l-irkupru qiegħed 
imajna u kien hemm biss żieda marġinali fir-rata globali tal-impjiegi, fl-2011 ir-
rata ta' impjiegi fl-UE-27 x'aktarx li tkun biss kemxejn iżjed mil-livell tal-2010, 
li laħħqet it-68.6%, u tibqa' anqas mill-ogħla livell ta' qabel il-kriżi, fejn ir-rata 
laħħqet is-70.3%. L-isfida li għad fadal hija li, bejn issa u l-2020, jinħolqu 
impjiegi għal 17.6 miljun ruħ oħra.  

                                                 
2 COM(2011)400 tas-7.6.2011. 
3 Ara t-tabella ta' profil fl-Anness 1. 
4 Ara t-tabella ta' profil fl-Anness 2. 
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• Il-mira tar-riċerka u l-iżvilupp: Fuq il-bażi tal-miri nazzjonali, l-UE ma 
tilħaqx il-mira ta' 3% b'madwar 0.3 ta' punt perċentwali. Fl-2009 ir-rata tal-
investiment fir-riċerka u l-iżvilupp kienet ta' 2.01%, u ftit li xejn huwa mbassar 
li jsir progress fl-2011. 

• Il-mira tat-tnaqqis tal-faqar: Il-mira tal-UE li sal-2020 minn tal-anqas 20 
miljun ruħ jittellgħu minn taħt il-livell tal-faqar u l-esklużjoni mhijiex ser 
tintlaħaq, u dan abbażi tal-miri nazzjonali ta' bħalissa. Skont stima preliminari 
inizjali tal-ambizzjoni kumulattiva, sal-2020 madwar 12-il miljun ruħ ser 
jittellgħu minn taħt il-livell tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Jekk jitqiesu l-effetti 
pożittivi li jinħolqu b'riżultat ta' strateġiji li jiffukaw, fost l-oħrajn, fuq il-ġlieda 
kontra l-faqar fost it-tfal jew fuq it-tnaqqis tal-qgħad fit-tul, din ir-rata tista' 
tiżdied b'25%. Iżda f'din iċ-ċirkostanza xorta waħda mhijiex ser tintlaħaq ir-rata 
ta' tal-anqas 5 miljun ruħ jew 25% tal-mira ewlenija tal-UE. 

• Il-mira 20/20/20: B'rabta mal-miri 20/20/20, ċertu tbassir reċenti li sar dwar l-
emissjonijiet5 juru li l-UE inġenerali ser tlaħħaq il-mira ta' 20% fir-rigward tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gass b'effett serra, filwaqt li għal għadd ta' Stati 
Membri oħrajn, ser ikun hemm il-ħtieġa għal politiki addizzjonali sabiex jilħqu 
l-miri nazzjonali vinkolanti. F'dak li għandu x'jaqsam mal-użu effiċjenti tal-
enerġija, għadha għaddejja ħidma dwar l-analiżi globali tal-miri nazzjonali tal-
Istati Membri. B'rabta ma' dan għandu jitħejja rapport kmieni fl-2012. 
Madanakollu, jekk l-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ il-pjani ta' azzjoni 
tagħhom dwar ir-rinnovabbli, il-mira ta' 20% li tikkonċerna l-enerġija 
rinnovabbli bbażata fuq il-miri nazzjonali li huma vinkolanti legalment għandha 
tintlaħaq sal-2020.Fil-livell tal-UE, fl-2009 is-sehem żdied minn 10.34% fl-2008 
għal 11.6%6. 

L-iskop ta' dawn il-miri huwa li jiġi ġġenerat momentum fejn kull Stat Membru 
jikkommetti ruħu biex jagħmel mill-aħjar biex jikseb progress li jista' jitkejjel f'oqsma 
ewlenin li huma mqassra mill-ħames miri ewlenin. Filwaqt li l-kuntest ekonomiku diffiċli 
ta' bħalissa u l-konsolidazzjoni fiskali li tinsab għaddejja qegħdin iliġġmu l-livell ta' 
ambizzjoni, fuq is-snin li ġejjin ser ikunu meħtieġa aktar sforzi sabiex jiġi żgurat li l-
għanijiet stabbiliti fil-livell tal-UE jintlaħqu sal-2020. 

3. INNEĦĦU T-TLIĠĠIM MINN FUQ IL-POTENZJAL TA' TKABBIR TAL-EWROPA 

L-inizjattivi ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-għodod li għandha f'idejha l-UE ser 
ikollhom jiġu mmobilizzati bis-sħuħ biex tingħata spinta lit-tkabbir. Issa li s-seba' 
inizjattivi ewlenin jinsabu fis-seħħ7, l-enfasi ser tkun fuq l-implimentazzjoni tagħhom. 

                                                 
5 COM(2011) 1151 tas-7.10.2011. 
6 Dejta provviżorja. 
7 Aġenda Diġitali għall-Ewropa (COM(2010) 245 finali/2, 19.5.2010), Żgħażagħ Mobbli 

(COM(2010) 477, 15.9.2010), Unjoni ta' Innovazzjoni (COM(2010) 456, 6.10.2010), Politika 
Industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni (COM(2010) 614, 27.10.2010) Aġenda għall-ħiliet 
ġodda u l-impjiegi. Kontribut Ewropew lejn livell massimu ta' impjiegi (COM(2010) 682, 
23.11.2010), Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-
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B'mod globali, il-progress li sar kien wieħed sodisfaċenti. F'kull inizjattiva ewlenin 
hemm għadd ta' azzjonijiet ewlenin li diġà tlestew matul l-2010 u l-2011. Madanakollu, 
għadd kbir ta' azzjonijiet għadhom fl-istadju ta' proposta u ser ikollhom jiġu adottati mill-
Kunsill u l-Parlament Ewropew. Minħabba fl-urġenza tas-sitwazzjoni, il-Kummissjoni 
identifikat għadd ta' proposti prijoritarji b'potenzjal sostanzjali ta' tkabbir u li l-adozzjoni 
tagħhom għandha titħaffef sabiex jagħtu mbuttatura lit-tkabbir8.  

3.1. L-Istrateġija Ewropa 2020: Unjoni ta' Innovazzjoni 

Fuq dawn l-aħħar snin il-prestazzjoni tal-Ewropa fl-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni 
ma għamlitx progress sinifikanti, u dan wessa' l-lakuni sinfikanti fl-innovazzjoni fil-
konfront mal-Istati Uniti u l-Ġappun. Għadd ta' kompetituri importanti oħrajn, fosthom 
iċ-Ċina u l-Brażil, issa qegħdin jilħqu l-prestazzjoni tal-UE fil-qasam tal-innovazzjoni9. 
Is-sitwazzjoni madwar l-Ewropa taħbi firxa sħiħa ta' prestazzjonijiet fost l-Istati Membri, 
fejn uħud (speċjalment l-Isvezja, id-Danimarka, il-Finlandja u l-Ġermanja) jikkumparaw 
mal-istandards globali.  

Tressqu għadd ta' raġunijiet biex jiġi spjegat dan id-defiċit Ewropew fl-innovazzjoni. 
Fost dawn hemm dik li tgħid li fil-parti l-kbira tagħhom il-kumpaniji Ewropej jinsabu 
f'setturi aktar tradizzjonali u anqas intensivi f'dawk li huma riċerka u żvilupp ("path 
dependency" – id-dipendenza fuq prattiki tradizzjonali tal-kumpaniji); l-investiment 
f'setturi fejn it-tkabbir huwa aktar imsejjes fuq l-innovazzjoni (eż. bijoteknoloġija, 
internet) qiegħed jinżamm lura minħabba li s-Suq Uniku għadu mhux komplut 
għalkollox, fosthom b'rabta mas-servizzi, minn prospetti batuti fis-suq tal-prodotti 
innovattivi, u minn nuqqas dejjem jikber ta' riżorsi umani bil-ħiliet adattati; l-aċċess 
għall-finanzi sar aktar diffiċli, u ftit li xejn qiegħed isir użu mill-politiki qafas u tan-naħa 
tad-domanda favur l-innovazzjoni; u r-rabtiet bejn it-"trijanglu tal-għarfien" huma 
relattivament batuti madwar l-UE.  

Il-mira ewlenija dwar l-Unjoni ta' Innovazzjoni tindirizza dawn l-isfidi permezz ta' 34 
impenn speċifiku bi skedi ċari. Globalment, sar progress tajjeb u l-azzjonijiet fuq 30 
minn 34 impenn qegħdin fi stadju tajjeb. Tnedew inizjattivi u skemi pilota konkreti. Sa 
tmiem l-2011, abbażi ta' diskussjonijiet wiesa' ma' partijiet interessati, il-Kummissjoni 
ser tkun ressqet is-sitt proposti leġiżlattivi mħabbra fl-inizjattiva ewlenija (il-protezzjoni 
unitarja tal-privattivi, il-pakkett ta' standardizzazzjoni, Orizzont 2020, il-politika ta' 
Koeżjoni ġdida, il-modernizzazzjoni tal-qafas legali tal-akkwist pubbliku u l-passaport 
Ewropew għal fondi ta' kapital ta' riskju). 

L-Ewropa teħtieġ iffissar ta' standards aktar rapidu u mmodernizzat, privattivi aktar 
affordabbli, aktar akkwist pubbliku għal prodotti u servizzi innovattivi, aċċess aħjar 
għall-kapital u suq Ewropew tal-għarfien ġenwin. Il-Kummissjoni diġà ressqet proposta 
dwar il-ħolqien ta' protezzjoni unitarja ta' privattivi sabiex jitnaqqsu il-kumplessità u l-
kosti tal-privattivi. Il-Kummissjoni qiegħda ssejjaħ għal ftehim politiku dwar dawn il-
proposti u kif ukoll dwar il-ftehim dwar Qorti Unifikata tal-Privattivi sa qabel tmiem l-

                                                                                                                                                 
Koeżjoni Soċjali u Territorjali (COM(2010) 758, 15.12.2010), Ewropa b'Użu Effiċjenti ta' Riżorsi 
(COM(2011) 21, 26.1.2011). 

8 L-Anness dwar il-proposti speċifiċi fil-livell tal-UE, l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2012. 
9 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf 
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2011. Hija ppreżentat ukoll pakkett ta' standardizzazzjoni għall-modernizzazzjoni u l-
aċċelerazzjoni tal-iffissar tal-istandards b'50%.  

L-azzjonijiet ewlenin li ttieħdu fl-2011 jinkludu t-tnedija tas-Sħubija Ewropea pilota tal-
Innovazzjoni dwar 'It-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu', li għandha l-għan li tikkontribwixxi żieda 
ta' sentejn fi snin ta' ħajja b'saħħitha, u żidiet konsegwenti fl-imjegabbiltà u tnaqqis fit-
telf fis-suq tax-xogħol permezz tal-mobilizzazzjoni ta' atturi maċ-ċiklu tal-innovazzjoni u 
mas-setturi biex jinstabu soluzzjonijiet rapidi b'rabta mal-innovazzjoni li min-naħa 
tagħhom jindirizzaw l-isfidi għas-soċjetà. Is-Sħubija Ewropea tal-Innovazzjoni dwar l-
Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tressqet 'il quddiem fi ħdan il-qafas tal-proposti tar-
Riforma tal-PAK. Din mistennija timla lakuna sostanzjali li teżisti bħalissa bejn ir-riċerka 
u t-titjib tal-prattiki tal-biedja. Inkiseb ċertu progress ukoll fir-rigward tat-twaqqif tat-48 
infrastruttura prijoritarja Ewropea b'rabta mar-riċerka li ġew identifikati fil-programm 
tal-2010 dwar il-Forum ta' Strateġija Ewropea dwar l-Infrastrutturi tar-Riċerka. 10 
minnhom diġà jinsabu għaddejjin u fl-2012 jistgħu jibdew jiġu żviluppati 16 oħra.  

L-akkwist pubbliku kien ilaħħaq id-19.9% tal-PDG tal-UE fl-2009, u għaldaqstant 
għandu potenzjal immens għall-kummerċjalizzazzjoni tal-innovazzjonijiet tal-UE. Il-
Kummissjoni qiegħda taħdem mal-Istati Membri lejn l-użu aħjar ta' dan il-potenzjal. 
Qabel tmiem l-2011 il-Kummissjoni ser tippreżenta proposta għas-simplifikazzjoni tal-
qafas tal-akkwist pubbliku u sabiex il-proċeduri jsiru aktar effiċjenti u aktar ekoloġiċi. 
Din il-proposta ser tinkludi proċedura ta' akkwist speċifika ġdida għall-iżvilupp u x-xiri 
sussegwenti ta' prodotti, xogħlijiet u servizzi ġodda u innovattivi.  

Barra minn hekk, qegħdin jiġu mistħarrġa alternattivi biex jittejjeb l-użu li jsir mill-
proprjetà intellettwali min-naħa tal-kumpaniji. Il-Kummissjoni investigat sett ta' 
alternattivi għat-tisħiħ tal-valur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-livell Ewropew. 
Fl-2012 il-Kummissjoni biħsiebha tiftaħ dibattitu mal-Istati Membri biex issawwar aktar 
azzjonijiet. Biex jittejbu r-rabtiet bejn ir-riċerkaturi xjentifiċi u n-negozji, fl-2008 
twaqqaf l-Istitut tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT). Dan għandu l-għan li jlaqqa' l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u n-negozji f'tipi 
ġodda ta' sħubijiet - Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni (KICs). Sa issa dawn il-
Komunitajiet twaqqfu fi tliet oqsma: fl-enerġija sostenibbli, fit-tibdil fil-klima u fl-ICT, u 
sa issa kellhom riżultati pożittivi. Il-Kummissjoni ser tissokta bil-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-KICs tal-EIT li bdew ħidmiethom, u ser tressaq proposti 
taħt l-Orizzont 2020 għal espansjoni tal-EIT mill-2014.  

Il-Kummissjoni se ssostni wkoll il-kollaborazzjonijiet bejn in-negozji u l-akkademji 
permezz tal-ħolqien ta' "Alleanzi ta' Għarfien" bejn l-edukazzjoni u n-negozji biex jiġu 
żviluppati kurrikula interdixxiplinari ġodda li jindirizzaw il-lakuni fil-ħiliet ta' 
innovazzjoni u fl-intraprenditorija. Għal dan il-għan tnieda proġett pilota fl-2011. Fl-
2012, il-Kummissjoni se tipproponi qafas taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u miżuri ta' 
sostenn biex jitneħħew l-ostakoli għall-mobbiltà u l-kooperazzjoni bejn il-fruntieri, bil-
mira li jiġu implimentati sal-aħħar tal-2014. Fl-2012 il-Kummissjoni ser tniedi wkoll il-
"U-Multirank": klassifika bbażata fuq il-prestazzjoni u għodda ta' informazzjoni biex 
jitfasslu profili tal-universitajiet, u l-ewwel riżultati huma mistennija fl-2013. 
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Żewġ Stati Membri rċevew ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi biex 
jittejbulhom is-sistemi tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħhom, partikolarment il-qafas 
tagħhom għar-riċerka privata u l-innovazzjoni. L-ewwel indikazzjonijiet dwar l-
implimentazzjoni juru li sar xi progress f'dan il-qasam, għalkemm dan għadu wieħed 
limitat.  

3.2. L-Istrateġija Ewropa 2020: Aġenda dġitali għall-Ewropa 

L-ICTs huma għodda maġġuri ta' tkabbir, u jirrappreżentaw nofs it-tkabbir fil-
produttività tal-ekonomiji moderni. Madanakollu, meta l-prestazzjoni tal-Ewropa 
titqabbel ma' dik tal-kompetituri ewlenin tagħha, jidher biċ-ċar li l-Ewropa qatgħet lura 
fl-investiment fl-ICTs u kif ukoll fl-introduzzjoni ta' broadband b'veloċità għolja u 
mhijiex tuża bis-sħiħ il-potenzjal ta' tkabbir u impjiegi ta' setturi li suppost għaddejjin 
tajjjeb ħafna.  

Il-progress fuq l-inizjattiva ewlenija tal-Aġenda Diġitali, hekk kif imkejjel mit-tabella ta' 
valutazzjoni tal-aġenda diġitali10, għadu għaddej. Madanakollu, biex jintlaħqu l-miri 
relatati hemm il-ħtieġa li jsiru aktar sforz. Mill-101 azzjoni ppjanata taħt is-7 pilastri tal-
aġenda diġitali, diġà tlestew 14-il azzjoni fl-2010 u fl-2011 u 50 azzjoni oħra jinsabu fi 
stadju tajjeb u mistennija li jinkisbu fuq it-12-il xahar li ġejjin. It-tneħħija tal-ostakli 
minn fuq l-introduzzjoni tal-internet b'veloċità għolja u t-trawwim tal-fiduċja fl-ambjent 
onljan għandha tagħti spinta qawwija lit-tkabbir tal-PDG, ittejjeb il-lat kompetittiv tal-
Ewropa u toħloq impjiegi u negozji ġodda. Fl-Aġenda Diġitali, l-aktar azzjonijiet urġenti 
huma dawk tal-ħolqien ta' Suq Diġitali Uniku, li jista' jirriżulta f'żieda ta' 4% fit-tkabbir 
tal-PDG fuq l-għaxar snin li ġejjin11. 

Id-domanda dinjija għall-bandwidth qiegħda tikber b'50-60% kull sena. Illum, aktar 
minn 50% tal-linji broadband fil-Ġappun u 40% fil-Korea huma tal-fibra, u jipprovdu 
konnessjonijiet ta' kapaċità għolja. Fl-Ewropa l-perċentwal tal-fibra jlaħħaq biss il-5%. 
Żieda ta' 10 punti perċentwali fir-rata ta' penetrazzjoni tal-broadband mistennija twassal 
f'żieda ta' bejn 0.9 u 1.5 punti perċentwali tal-PDG. Għaldaqstant l-investiment fil-
broadband għandu jsir parti essenzjali mill-istrateġija dwar it-tkabbir tal-UE, b'mod 
partikolari billi jintużaw il-fondi nazzjonali u reġjonali li huma disponibbli, jiġi adottati l-
aħjar regoli ta' ppjanar tal-bliet biex jitnaqqsu l-kosti tal-użu u ssir enfasi fuq il-fatt li 
jinħatfu l-possibbiltajiet ta' sinerġiji b'infrastruttura tal-enerġija għall-aċċelerazzjoni tal-
iżvilupp ta' grilji intelliġenti. Fl-2010, il-Kummissjoni ħarġet Komunikazzjoni12 fejn 
tagħti profil tar-regoli komuni għall-iżviluppar tal-politiki nazzjonali u tal-UE bil-għan li 
jinkisbu l-miri marbuta mal-broadband. Din il-miżura hija mmirata għall-aċċelerazzjoni 
tal-iżviluppar ta' internet veloċi ħafna. Il-Komunikazzjoni ġiet adottata flimkien ma' 
Regolament dwar in-Netwerks ta' Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss biex tinkoraġġixxi l-
investiment permezz ta' miżuri regolatorji ċari u effettivi.  

Iż-żieda fit-traffiku tal-internet mobbli jsejjaħ għal aktar disponibbiltà ta' meded ta' 
frekwenzi. Prova ta' dan tinsab fil-ġeneralizzazzjoni ta' smartphones (li sal-2020 jistgħu 
jinfirxu għal 100% tal-popolazzjoni fuq livell globali) u ż-żieda enormi fl-użu ta' tablets 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 
11 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf 
12 COM(2010) 472 finali tal-20.9.2010. 
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(il-previżjonijiet juru 62 miljun unità fl-201113). Iż-żieda fl-użu tal-vidjo, li tlaħħaq iż-
żewġ terzi tat-traffiku mobbli kollu, tirrekjedi t-tisħiħ tal-kapaċità. Is-servizzi li 
jiddependu fuq il-frekwenzi tar-radju jirrappreżentaw bejn it-2% u t-2.5% tal-PDG 
(madwar EUR 250 biljun) u l-industrija Ewropea tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
wajerless tirfed 3.5 miljun impjieg, tiġġenera madwar EUR 130 biljun kull sena fi dħul 
minn taxxi u tikkontribwixxi EUR 140 biljun direttament fil-PDG tal-UE. Il-Programmm 
fuq 5 snin ta' Politika dwar il-Frekwenzi tar-Radju, li fil-prinċipju ntlaħaq qbil dwaru 
bejn l-istituzzjonijiet, għandu jiġi adottat mill-aktar fis mill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill kmieni fl-2012.  

Il-potenzjal tat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku ftit li xejn qiegħed jiġi ntużat fl-UE. 
Dan għandu rwol imortanti minn negozju għal negozju (B2B), hekk kif 27% tal-impriżi 
jagħmlu xiri onlajn filwaqt li 13% jbigħu onlajn. Minkejja dan, bħalissa dan huwa limitat 
għal 3.4% tal-linji tal-kummerċ bl-imnut. Filwaqt li fl-2010 40.4% taċ-ċittadini għamlu 
xiri onlajn, kienu biss 9% li għamlu dan ix-xiri minn pajjiżi barranin (skont il-Eurostat). 
Evidenza reċenti turi li l-gwadanni kurrenti fil-benesseri tal-konsumatur mill-kummerċ 
elettroniku fil-prodotti biss, f'termini ta' prezzijiet orħos onlajn u għażla usa', huma stmati 
li ser ikunu ta' madwar EUR 11.7 biljun, ammont ekwivalenti għal 0.12% tal-PDG tal-
UE. Li kieku l-kummerċ elettroniku jikber għal 15% tas-settur totali tal-bejgħ bl-imnut u 
jiġu eliminati l-ostakli għas-Suq Uniku, il-gwadanni totali fil-benesseri tal-konsumatur 
huma stmati li jkunu ta' madwar EUR 204 biljun, li huwa ammont ekwivalenti għal 1.7% 
tal-PDG tal-UE14. Id-differenza fix-xiri ta' mużika u kotba onlajn bejn l-UE u l-Istati 
Uniti hija waħda kbira. Fl-2010, il-bejgħ ta' mużika diġitali kien jirrappreżenta 19% tas-
suq tal-mużika rrekordjata fl-UE meta mqabbel ma' 49% fl-Istati Uniti. Żewġ fornituri ta' 
servizzi ta' mużika onljan huma disponibbli fis-27 Stati Membri, iżda l-parti l-kbira tas-
servizzi tal-mużika onlajn huma disponibbli fi ftit Stati Membri jew fi Stat Membru 
wieħed. Fl-Istati Uniti, fl-ewwel tliet xhur tal-2011 is-suq tal-kotba elettroniċi qabeż dak 
tal-kotba tradizzjonali filwaqt li s-suq tal-kotba elettroniċi fl-UE jinsab batut ferm.  

Fl-2011, il-Kummissjoni pproponiet leġiżlazzjoni li ttejjeb is-soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim bejn il-konsumaturi u n-negozji fl-Unjoni, li tinkludi proposta speċifika dwar 
strument ta' rimedju onljan mal-Ewropa kollha biex tkun tista' tinstab soluzzjoni effettiva 
tat-tilwim marbut mal-kummerċ elettroniku transkonfinali. Fl-2012 il-Kummissjoni ser 
tħabbar proposti bil-għan li tiffaċilita l-kummerċ elettroniku, fost l-oħrajn dwar ir-
rikonoxximent reċiproku tal-awtentikazzjoni elettronika u l-firma elettronika bejn 
fruntiera u oħra, regoli li jistimulaw il-kummerċ transkonfinali ta' kontenut diġitali li 
jimmodernizza s-sistema tad-drittijiet tal-awtur. Il-Kummissjoni ser tikkunsidra wkoll 
miżuri li jappoġġjaw l-integrazzjoni tas-suq fil-livell tal-UE għal ħlasijiet bil-kard, fuq l-
internet u bil-mowbajl, abbażi ta' Green Paper ta' konsultazzjoni. Hija ser tipproponi 
wkoll leġiżlazzjoni ġdida għal ħarsien aktar b'saħħtu tad-dejta personali u azzjonijiet fil-
qasam tal-infurzar u l-għoti ta' informazzjoni biex tittejjeb il-fiduċja tal-konsumaturi fil-
kummerċ elettroniku.  

Hemm ukoll lok għal gwadanni sinifikanti fl-effiċjenza permezz tal-implimentazzjoni 
sħiħa ta' proċeduri tal-akkwist elettroniku (e-procurement) mal-UE kollha; xi stimi 

                                                 
13 Rapport tal-IDC, Settembru tal-2011. 
14 Il-Konsultazzjoni Ċivika (2011) "Studju tas-suq tal-konsumaturi dwar l-iffunzjonar tal-kummerċ 

elettroniku".  
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jindikaw li dan l-iffrankar, li mhuwiex isir bħalissa, jista' jammonta għal bejn 
EUR 50 biljun u EUR 70 biljun kull sena. Stimi tal-Kummissjoni juru li fl-2009 kienu 
biss 5% tal-proċeduri li saru b'mezzi elettroniċi. Għaldaqstant, il-proposta tagħha li 
timmodernizza d-direttivi dwar l-akkwist pubbliku, li hija skedata għal Diċembru tal-
2011, ser tistabbilixxi miżuri sabiex l-użu ta' proċeduri elettroniċi isir ir-regola u mhux 
jibqa' eċċezzjoni.  

Sabiex jingħata appoġġ għal apparat diġitali avvanzat, l-approċċ Ewropew għall-cloud 
computing huwa neċessarju biex jipprovdi ċertezza legali lil kumpaniji u 
amministrazzjonijiet Ewropew fl-offerti u l-użu ta' servizzi cloud-enabled, li fi ftit żmien 
qegħdin isiru indispensabbli għall-effiċjenza u l-intraprenditorija fl-ekonomija diġitali 
tal-lum. Il-kontribut medju tal-cloud computing għall-PDG huwa stmat li jlaħħaq il-0.1% 
fi żmien qasir u 0.4% fuq terminu medju. Dan iwassal għall-ħolqien inizjali ta' 300,000 
impjieg ieħor fl-Ewropa15. Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi approċċ Ewropew għall-
cloud computing sal-2013 biex tipprovdi ċ-ċertezza legali neċessarja għall-fornituri u l-
utenti Ewropej.  

Hija meħtieġa wkoll azzjoni kuraġġuża għat-tisħiħ tas-sigurtà tal-internet biex jitnaqqsu 
l-ispejjeż tal-għadd dejjem jikber ta' attakki kontra dik li hija infrastruttura essenzjali 
għas-suq uniku. Il-Kummissjoni qiegħda tippjana li fl-2012 tipproponi Strateġija tal-UE 
dwar is-Sigurtà tal-Internet. 

3.3. L-Istrateġija Ewropa 2020: Ewropa b'użu effiċjenti ta' riżorsi 

L-indirizzar tal-isfidi tal-enerġija/klima u r-riżorsi jista' jkun ta' benefiċċju ekonomiku 
għall-Ewropa. Il-miri tal-Unjoni b'rabta mal-użu effiċjenti tal-enerġija, li jiġi ffrankata 
20% tal-enerġija sal-2020, ikunu jistgħu jfissru tnaqqis fil-kontijiet tal-konsumaturi ta' 
EUR 1000 għal kull entità domestika fis-sena u jtejbu l-kompetittività industrijali tal-
Ewropa u joħolqu sa 2 miljun impjieg ġdid sal-2020. F'perspettiva usa' ta' użu effiċjenti 
ta' riżorsi, skont ir-riżultati preliminari ta' mmudellar li saru għall-Kummissjoni, it-
tnaqqis tar-Rekwiżiti Materjali Totali (TMR) tal-ekonomija bi 15% jista' jwassal għal 
żidiet sa 3.6% fil-PDG filwaqt li l-jżid ukoll madwar 2 miljuni u nofs impjieg fl-UE. Kull 
punt perċentwali li jitnaqqas mit-TMR ikun jiswa madwar EUR 25 biljun lin-negozji u sa 
150,000 impjieg ġdid16. In-negozji jistgħu jiffrankaw ħafna flus (madwar EUR 25 biljun 
kull sena għar-Renju Unit biss) minn miżuri ta' użu effiċjenti ta' riżorsi li ma jirrekjedu l-
ebda kost jew bi ftit kosti, permezz tal-użu aktar effiċjenti ta' materja prima u billi 
jiġġeneraw anqas skart. Fost is-setturi bl-aktar potenzjal li ġew identifikati hemm dak tal-
kimika, il-minerali, il-manifattura tal-metalli, l-enerġija, is-servizzi, il-kostruzzjoni u l-
ġestjoni tal-iskart17. Minkejja t-tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 b'konsegwenza tal-kriżi 
ekonomika, it-tbassir juri li ser ikunu meħtieġa politiki addizzjonali f'għadd ta' Stati 
Membri sabiex jintlaħqu l-għanijiet nazzjonali tat-tnaqqis tal-emissjonijiet sal-2020. Bl-
istess mod, ser ikunu meħtieġa miżuri effettivi biex jinkisbu l-bqija tal-miri dwar l-
enerġija rinnovabbli u l-użu effiċjenti tal-enerġija. F'dan il-kuntest, huwa essenzjali li 

                                                 
15 F. Etro (2010), "The economic impact of cloud computing" Review of Business and Economics. 
16 L-indikatur tat-TMR jinkludi l-volum kumulattiv ta' materja prima li tiġi estratta min-natura għall-

attivitajiet ekonomiċi ta' pajjiż. It-TMR tindika l-bażi materjali ta' ekonomija. Hija tinkludi l-
estrazzjoni mit-territorju domestiku kif ukoll ir-rekwiżiti ta' riżorsi assoċjati mal-importazzjonijiet. 

17 "Further Benefits of Business Resource Efficiency", Oakdene Hollins, 2011. 
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jinkibu żidiet sostanzjali tal-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija, in-netwerks ta' 
trażmissjoni tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli u l-użu effiċjenti tal-enerġija fil-bini.  

Il-Kummissjoni wettqet 14-il inizjattiva strateġika mill-20 taħt l-inizjattiva ewlenija. 
Sabiex l-implimentazzjoni tar-Riżorsa Ewlenija tal-Użu Effiċjenti tar-Riżorsi tiġi 
ggwidata aktar, il-Kummissjoni ppubblikat programm li jelenka azzjonijiet konkreti li 
għandhom jiġu segwiti u li jidentifika s-setturi ekonomiċi li l-aktar li jaħlu riżorsi u li 
għandhom impatti ambjentali kbar, u li jissuġġerixxi strumenti u indikaturi li jgħinu fl-
iggwidar ta' azzjonijiet fl-Ewropa u fil-livell internazzjonali. B'mod partikolari, il-
proposta leġiżlattiva għal Direttiva dwar l-użu effiċjenti ta' riżorsi ġie ippreżentata, u fiha 
ġie speċifikata firxa ta' miżuri ta' użu effiċjenti ta' enerġija li għandhom jiġu implimentati 
biex isir aktar ffrankar ta' enerġija. Ġiet adottata wkoll komunikazzjoni dwar is-sigurtà 
tal-provvista tal-enerġija u l-kooperazzjoni internazzjonali, li tistabbilixxi strateġija 
komprensiva għar-relazzjonijiet esterni tal-UE li jmissu mal-enerġija. Il-Kummissjoni 
nediet Programm biex issir qalba lejn ekonomija kompetittiva b'użu baxx ta' karbonju li 
jindika għanijiet intermedji li jwasslu għal tnaqqis kosteffikaċji tal-emissjonijiet 
f'konformità mal-għan ta' -80 sa 95% sal-2050. It-tranżizzjoni gradwali lejn ekonomija 
b'użu baxx ta' karbonju ser ittejjeb is-sigurtà enerġetika u tnaqqis il-kosti medji tal-fjuwil 
tal-UE b'bejn EUR 175 biljun u EUR 320 biljun kull sena. Fost il-benefiċċji l-oħrajn 
hemm livelli aħjar tal-kwalità tal-arja u tas-saħħa pubblika, li jaqtgħu il-kosti b'ammont li 
jista' jlaħħaq is-EUR 27 biljun kull sena sal-2030. Il-Kummissjoni ppreżentat ukoll White 
Paper ġdida dwar it-Trasport għal sistema tat-trasport aktar kompetittiva u b'użu aktar 
effiċjenti ta' riżorsi. Din tistabbilixxi miri ambizzjużi għad-dekarbonizzazzjonit tat-
trasport, biex tinkiseb Żona Ewropea Unika tat-Trasport u titnaqqas id-dipendenza fuq iż-
żejt.  

Fl-2011 il-Kummissjoni approvat pakkett ta'proposti leġiżlattivi għar-riforma tal-Politika 
Agrikola Komuni li jinkludu impenn qawwi biex il-ġestjoni tar-riżorsi nazzjonali tittejjeb 
b'mod sostanzjali. It-tibdil propost għall-ewwel u t-tieni pilastru tal-PAK għandu l-għan 
li jintegra aħjar l-isfidi ambjentali u klimatiċi fil-livell tal-azjendi agrikoli u biex 
jinċentivizza l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli f'żoni rurali,  

L-iffinalizzar tas-suq intern tal-enerġija huwa prekondizzjoni sabiex jinkiseb il-
potenzjal kollu ta' ffrankar li jista' jissarraf minn suq pan-Ewropew integrat għall-gass u 
l-elettriku b'riżultat ta' żidiet fil-likwidità u l-kompetizzjoni. L-integrazzjoni tas-suq ser 
issaħħaħ ukoll is-sigurtà tal-enerġija u tiffaċilita l-integrazzjoni ta' għejun ta' ġenerazzjoni 
ġodda mill-enerġija rinovabbli grazzi għal żoni ta' bilanċ akbar. Żieda fil-kummerċ 
transkonfinali ta' elettriku u gass jista' jħalli impatt fuq rati għoljin u tiffaċilita d-dħul fis-
suq ta' atturi ġodda, u b'hekk tistimula l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni.  

Għall-funzjonament xieraq tas-suq intern tal-enerġija, huwa kruċjali li jitfassal approċċ 
aktar koerenti min-naħa tal-politiki nazzjonali dwar il-kwistjonijiet li jaffettwaw lill-
pajjiżi ġirien. Meta titfassal leġiżlazzjoni fil-livell nazzjonali, u fl-għoti ta' inċentivi 
għall-investiment, fosthom fuq il-prezzijiet u t-tassazzjoni, għandha ssir valutazzjoni bir-
reqqa tal-interazzjonijiet bejn l-istrumenti differenti biex jiġi żgurat qafas ta' investiment 
stabbli għall-industriji u l-fornituri ta' servizzi Ewropej. Pereżempju, fis-settur tal-
enerġija rinnovabbli, għandhom jiġu evitati bidliet drastiċi, inkluż dawk b'effett 
retroattiv, fil-politika jew politiki retroattivi. Dan biex ma jinħolqux riskji regolatorji 
żejda li jimminaw il-vijabbiltà tal-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli. L-iskemi ta' 
appoġġ kurrenti għall-enerġiji rinnovabbli għandhom isiru b'mod aktar kosteffikaċi. L-
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isfida hija dik li jingħata appoġġ għal produzzjoni fuq skala kbira, li jippermetti li l-atturi 
fis-suq jnaqqsu l-kostijiet u s-sussidji, u jintegraw l-enerġiji rinnovabbli f'Suq Ewropew 
ta' vera. 

Fi kwalunkwe xenarju ġejjieni f'dik li hija enerġija, l-infrastrutturi tal-enerġija ser 
ikollhom rwol vitali biex jinstab bilanċ bejn id-domanda u l-provvista madwar l-Unjoni 
kollha. Għal dan il-għan, in-netwerks Ewropej tal-elettriku u l-gass għandhom jiġu 
mmodernizzati u jitkabbru b'urġenza. Reċentement il-Kummissoni ressqet proposta għal 
regolament ġdid dwar l-infrastuttura tal-enerġija li jissostitwixxi l-qafas TEN-E 
kurrenti18. L-għan tal-qafas il-ġdid huwa li jiżgura sal-2020 jiġu ffinalizzati n-netwerks 
strateġiċi tal-enerġija u l-faċilitajiet ta' ħżin fir-reġjuni differenti tal-Unjoni. Fir-rigward 
tal-finanzjament tal-UE, id-EUR 9.1 biljuni li ġew previsti fil-proposta tal-Kummissjoni 
dwar il-Faċilità Nikkolegaw l-Ewropa ser jgħinu fit-twettiq sħiħ tal-EUR 200 biljun 
f'investimenti li huma meħtieġa għal proġetti infrastrutturali b'relevanza Ewropea bejn 
issa u l-2020. L-investiment ser ikollu effetti pożittiv sinfikanti globali fuq il-PDG u l-
impjiegi, b'effett kumulattiv li jitla' sa żieda ta' 0.4% fil-PDG u 400,000 impjieg 
addizzjonali fuq il-perjodu bejn l-2011 u l-2020.  

Skont studji dwar l-użu effiċjenti tal-enerġija u tar-riżorsi, il-bini ta' kwalità aħjar u l-
użu mtejjeb tal-bini fl-UE iħalli effett ta' 42% fl-konsum finali tal-enerġija19, madwar 
35% tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra20 u aktar minn 50% fl-estrazzjoni ta' 
materjali21; dawn jistgħu jgħinu biex jiġi ffrankat 30% mill-użu tal-ilma22. Is-settur tal-
kostruzzjoni jimpjega 8% tal-ħaddiema Ewropej. Madwar 230,000 ruħ huma involuti fil-
manifattura u l-istallazzjoni ta' iżolament. Billi parti mill-investimenti fl-użu effiċjenti 
tal-enerġija hija ffinanzjata minn iffrankar fl-enerġija, il-miżuri pubbliċi li jneħħu l-
ostakli, bħal ma hu l-aċċess għall-kapital u l-informazzjoni jistgħu jħallu impatt qawwi. 
F'dan il-kuntest, l-adozzjoni rapida tad-direttiva proposta dwar l-użu effiċjenti tal-
enerġija tgħin biex jitnaqqsu d-distakki lejn l-ilħuq tal-mira tal-istrateġija Ewropa 2020, 
toħloq il-kundizzjoni qafas li huma meħtieġa23 u tippermetti lill-Istati Membri 
jistabbilixxu l-miri tagħhom fir-rigward tal-effiċjenza u jressqu l-ewwel rapporti sa 
tmiem l-2012. 

Barra minn hekk hemm lok li l-finanzjament strutturali tal-UE fil-qasam tal-użu effiċjenti 
tal-enerġija u l-enerġiji rinnovabbli jintuża aħjar. L-investimenti fl-enerġija sostenibbli 
jistgħu jiġu attratti aħjar permezz tal-mekkaniżmi ta' appoġġ tal-UE bħal ELENA 
(European Local Energy Assistance – Assistenza Ewropea għall-Enerġija Lokali) u EEE-
F (European Energy Efficiency Facility- il-Faċilità Ewropea għall-Użu Effiċjenti tal-
Enerġija). Fl-aħħar nett, il-kosti bil-quddiem tal-investiment għall-iżviluppar tat-tiġdid 
jew għall-promozzjoni tal-użu effiċjenti tal-enerġija fis-settur pubbliku jistgħu jinġiebu 
permezz tal-involviment tal-fornituri tas-servizzi tal-enerġija (ESCOs). 

It-tneħħija gradwali ta' sussidji dannużi għall-ambjent ittejjeb l-użu effiċjenti tal-
enerġija u tindokra t-tkabbir ekonomiku. Is-sussidji ineffiċjenti jwasslu għall-użu ta' 

                                                 
18 COM(2011) 658 tad-19.10.2011. 
19 COM(2007) 860 finali tal-21.12.2007. 
20 COM(2007) 860 finali tal-21.12.2007. 
21 COM(2007) 860 finali tal-21.12.2007. 
22 COM(2007) 414 finali tat-18.7.2007. 
23 COM(2011) 370 tat-22.06.2011. 
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teknoloġiji u strutturi kummerċjali qodma, u jfixklu l-investiment f'enerġija nadifa jew 
teknoloġiji ekoloġiċi oħrajn. Anke t-tneħħija ta' sussidji ineffiċjenti jista' jkun element 
importanti għall-konsolidazzjoni fiskali. Pereżempju, it-telf ta' dħul dirett jista' jqarreb il-
0.5% tal-PDG tal-UE (EUR 60 biljun) u t-telf fil-benesseri b'kawża ta' distorsjonijiet fuq 
l-għażla tal-konsumaturi huwa sostanzjali. Fil-fatt huwa stmat li dan ilaħħaq l-0.1 sa 
0.3 fil-mija tal-PDG (minn EUR 12-il biljun sa EUR 37 biljun). Il-Kummissjoni talbet 
lill-Istati Membri biex fl-2012 jidentifikaw l-aktar sussidji li huma ta' dannu għall-
ambjent u jħejju pjani biex ineħħuhom gradwalment24.  

Hemm lok akbar li ssir il-promozzjoni ta' tassazzjoni ekoloġika bħala għajnuna għall-
isfidi tal-lum u ta' għada fir-rigward tat-tibdil fil-klima, l-iskarsezza tal-ilma, is-sigurtà 
tal-enerġija u l-limiti ġenerali tar-riżorsi. Meta tiġi implimentata b'mod li ma jaffettwax 
il-baġit, it-tassazzjoni ekoloġika, flimkien ma' tneħħija tat-taxxa minn fuq ix-xogħol, 
issaħħaħ l-allokazzjoni tar-riżorsi filwaqt li ttejjeb ir-rata tal-impjiegi25. L-adozzjoni tal-
proposta tal-Kummissjoni tal-2011 għal reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni tal-
Enerġija26 ser tiffaċilita din il-qalba. Barra minn hekk, l-ipprezzar ġust jista' wkoll jgħin 
l-istimulazzjoni ta' industrji ġodda u investimenti f'teknoloġiji ekoloġiċi.  

Fis-semestru Ewropew tal-2011, għadd ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
rreferew għal kwistjonijiet marbuta mat-tkabbir sostenibbli, bħal ma huwa l-iffunzjonar 
tas-swieq tal-enerġija u l-kompetizzjoni, interkonnessjonijiet tan-netwerk u l-użu 
effiċjenti ta' riżorsi. Sa issa, l-ewwel indikazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni juru li l-
parti l-kbira tal-Istati Membri għamlu progress fl-indirizzar ta' dawn ir-
rakkomandazzjonijiet.  

3.4. L-Istrateġija Ewropa 2020: Politika industrijali għall-era tal-
globalizzazzjoni 

L-industrija tal-manifattura kienet minn ta' quddiem fl-irkupru mill-kriżi ekonomika: l-
output żdied b'madwar 15% fuq l-aktar livelli baxxi kmieni fl-2009. Madanakollu, l-
irkupru ekonomiku tal-industrija tal-UE waqaf f'dawn l-aħħar xhur, filwaqt li l-fiduċja 
tan-negozji waqgħet lura fil-livelli għall-medja storika tagħha. L-inċertezzi dwar il-
prospetti tal-ekonomija Ewropea u d-diffikultajiet relatati mal-kriżi tad-dejn fiż-żona tal-
euro ħallew il-konsegwenzi tagħhom fuq il-fiduċja industrijali. Il-prezzijiet għoljin tal-
enerġija u d-diffikultajiet persistenti fl-aċċess għall-finanzi wkoll qed ikollhom effetti 
negattivi fiq id-dinamika tal-irkupru. Madanakollu, l-industrija tal-UE issa qiegħda 
f'pożizzjoni aħjar biex tiffaċċja t-tnaqqis fir-ritmu, b'inventarji li huma iżgħar u 
produttività ogħla milli kienu fl-2008.  

L-inizjattiva ewlenija dwar Politika Industrijali Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni 
fiha 70 azzjoni ewlenija li bosta minnhom diġà ġew implimentati mill-Kummissjoni. 
Pereżempju, il-Kummissjoni tiżgura valutazzjoni fid-dettall tal-impatti tal-proposti ta' 
politiki ġodda fuq il-kompetittività u fuq l-SMEs. Din ħalliet impatti sinifikanti. Dan 

                                                 
24 COM(2011) 571 tal-20.9.2011. 
25 Pereżempju, huwa stmat li, fit-tul, tnaqqis permanenti ta' punt perċentwali tal-piż medju tat-taxxi 

minn fuq ix-xogħol iwassal għal żieda fir-rata ta' impjegar b'madwar 0.4 punti perċentwali f'pajjiż 
tipiku; OECD (2006), OECD Employment Outlook 2006 – Boosting Jobs and Incomes: Policy 
Lessons from Reassessing the OECD Job Strategy, Paris. 

26 COM (2011) 169 tat-13.4.2011. 



 

MT 13   MT 

jgħodd ukoll fir-rigward ta' proposti tal-konċessjonijiet tal-ETS li jindirizzaw ir-riskju ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju u d-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali IV.  

Il-Kummissjoni ser tipproponi wkoll azzjonijiet konkreti li jimminimizzaw il-piżijiet 
regolatorji minn fuq l-SMEs, partikolarment fuq il-mikroimpriżi. L-azzjonijiet previsti 
jinkludu l-possibbiltà ta' eżenzjonijiet għal mikroimpriżi u impriżi żgħar mill-acquis 
eżistenti; it-titjib tal-involviment tal-aktar impriżi żgħar fit-tiswir tal-proposti ta' 
regolamenti tal-UE; l-introduzzjoni ta' dimensjoni ta' mikroentitajiet mat-test eżistenti 
tal-SME u; tabella ta' valutazzjoni dwar l-eżenzjonijiet u sistemi aktar adegwati għall-
SMEs u għall-mikrokumpaniji fi proposti li jsiru mill-Kummissjoni għal regolamenti 
ġodda tal-UE, l-adozzjoni tagħhom mil-leġiżlatur tal-UE u l-implimentazzjoni tagħhom 
fl-Istati Membri.  

L-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar għall-Ewropa ġie rivedut fi Frar tal-201127. Din ir-
reviżjoni tefgħet enfasi fuq it-titjib tal-aċċess għall-finanzi, regolamentazzjoni ambjentali 
aktar favorevoli u għajnuna għall-SMEs li qed iħabbtu wiċċhom ma' sfidi marbuta mal-
globalizzazzjoni. Dan l-aħħar aspett ġie żviluppat aktar fir-rigward tal-azzjonijiet ta' 
segwitu, bħall-istrateġija l-ġdida biex jingħata appoġġ għall-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs li ġie adottat f'Novembru tal-201128. Ir-reviżjoni fakkret fil-ħtieġa li l-Istati 
Membri jipprijoritizzaw l-ambjent kummerċjali permezz ta' regolamentazzjoni 
intelliġenti, tnaqqis tar-regolamentazzjoni u l-permessi żejda, introduzzjoni ta’ proċeduri 
aktar sempliċi permezz tal-gvern elettroniku, u tnaqqis taż-żmien għat-twaqqif ta' 
negozju ġdid għal 3 ijiem. 

Il-Kummissjoni ser tippreżenta Pjan ta' Azzjoni biex ittejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-
SMEs qabel tmiem l-2011. Dan ser jitressaq flimkien ma' proposta dwar il-faċilitazzjoni 
tal-aċċess għal kapital ta' riskju madwar l-Ewropa permezz ta' passaport tal-UE li ser 
jippermetti lill-fondi tal-kapital ta' riskju biex jiġbru kapital fis-27 Stat Membru abbażi ta' 
reġistrazzjoni waħda. Huwa mistenni li, jekk tirnexxi, din l-inizjattiva tista' toħloq sa 
315,000 impjieg aktar u EUR 100 biljun addizzjonali għall-PDG. Il-Kummissjoni ser 
tħabrek biex telimina kwalunkwe trattament tat-taxxa li joħloq żvantaġġi fuq l-
investimenti transkonfinali ta' kapital ta' riskju u biex tnaqqas il-piż amministrattiv.  

It-titjib tal-kwalità tal-kompetizzjoni mal-ekonomija kollha mhux biss jitlob riformi 
orizzontali, speċifiċi għas-setturi u tas-suq tal-prodotti u s-servizzi, u l-infurzar effettiv 
tar-regoli tal-kompetizzjoni, iżda jeħtieġ ukoll qafas istituzzjonali li jwassal għal 
kompetizzjoni fil-livelli kollha (tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali) b'kost limitat 
għall-Istati Membri. Dan jinkludi rwol effettiv awtoritajiet tal-kompetizzjoni, ir-
regolaturi settorjali u l-awtoritajiet ġudizzjarji li huma fdati bil-protezzjoni u l-
promozzjoni tal-kompetizzjoni. Sistema tal-ġustizzja ċivili li tiffunzjona tajjeb hija l-
ħolqa vitali fi kwalunkwe qafas istituzzjonali li jwassal għall-kompetizzjoni u t-tkabbir.  

Fil-qasam tal-innovazzjoni industrijali, il-Grupp ta' Livell Għoli dwar it-Teknoloġija 
Ewlenija ta' Appoġġ ippreżenta r-rapport finali f’Ġunju tal-2011 b'rakkomandazzjonijiet 
konkreti dwar l-iżvilupp u l-użu ta' dawn it-teknoloġiji29. Dawn it-teknoloġiji għandhom 
potenzjal enormi fis-suq b'rati annwali tat-tkabbir ta' bejn 5% u 16% kull sena sal-2020 u 

                                                 
27 COM(2011) 78 tat-23.02.2011. 
28 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm  
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jipprovdu wkoll effetti pożittivi kruċjali fuq setturi industrijali downstream f'termini ta' 
innovazzjoni u tkabbir. F'Ġunju l-Kummissjoni pproponiet modernizzazzjoni maġġuri 
tas-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea billi30, fost l-oħrajn, inkludiet standards dwar 
is-servizzi fis-sistema Ewropea u rrikonoxxiet aktar l-ispeċifikazzjonijiet industrijali tal-
ICT.  

Il-Kummissjoni ressqet xi inizjattivi speċifċi għas-setturi, bħall-adozzjoni ta' strateġija 
għall-politika spazjali31 bil-għan tat-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew jew it-tnedija mill-
ġdid tal-proċess CARS 2132 li ser jagħti kontribut għall-istrateġija tal-UE dwar vetturi 
nodfa u b'użu effiċjenti tal-enerġija. L-użu ta' vetturi elettriċi għandu potenzjal maġġuri 
fis-suq u jista' jara żieda mill-100.000 vettura tal-lum għal 1 miljun vettura sal-2020, 
filwaqt li s-suq tal-vetturi totalment elettriċi mistenni li jilħaq is-750,000 unità sal-2020. 
Il-Kummissjoni qiegħda wkoll tissokta bl-isforzi biex tindirizza t-tħassib tal-industriji 
b'użu intensiv ta' enerġija, partikolarment permezz tal-Iskema Sostenibbli għal Industrija 
b'Użu Baxx ta' Karbonju (SILC), il-promozzjoni ta' teknoloġiji bi produzzjoni baxxa 
ħafna ta' karbonju u sħubijiet bejn is-settur privat u dak pubbliku li jistimolaw l-
innovazzjoni f'industriji bi proċessi b'użu intensiv ta' enerġija. 

Abbażi tal-ewwel indikazzjoni, l-isforzi tal-Istati Membri favur l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi f'dan il-qasam jidhru li ħallew riżultati 
mħallta. L-implimentazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet dwar l-aċċess għall-finanzi għall 
SMEs hija kemxejn batuta. Din l-istampa titjieb fir-rigward tal-miżuri għat-titjib tal-
ambjent kummerjċali, bħat-tnaqqis tal-piż amministrattiv, it-titjib tal-kapaċità 
amministrattiva jew l-effiċjenza tas-sistema ġudizzjarja. Sitt Stati Membri mill-għaxra li 
rċevew rakkomandazzjoni biex itejbu l-ambjent kummerċjali ħadu xi azzjonijiet, iżda 
f'bosta mill-każi din l-azzjoni kienet biss waħda parzjali. 

3.5. L-Istrateġija Ewropa 2020: Aġenda għal kapaċitajiet u impjiegi ġodda 

Livelli dejjem jiżdiedu ta' persuni jaħdmu u t-titjib tal-produttività tax-xogħol huma żewġ 
għejun ewlenin ta' tkabbir flimkien mal-investiment kapitali u l-innovazzjoni. Bħalissa, 
hemm 23 miljun persuna qiegħda fl-UE, li jikkorrispondi għal 10% tal-popolazzjonijiet 
bl-età li taħdem. 

It-titjib żgħir fir-rata tal-qgħad tal-UE sa mill-2010 staġna għalkollox. Is-sehem tal-
persuni qiegħda fit-tul fl-istokk totali ta' dawk li qegħdin ifittxu xogħol jaqbeż l-40% u 
żdied b'terz meta mqabbel mal-livell ta' 30% li kien irreġistrat sentejn ilu. Ġiet 
irreġistrata żieda fil-proporzjon tan-nies li jgħixu f'entitajiet domestiċi b'intensità ta' 
xogħol baxxa fi 12 mill-15-il Stat Membri fejn hemm dejta disponibbli.  

Irkupru mingħajr impjiegi mhux biss iġib miegħu kosti ekonomiċi u soċjali sinifikanti 
iżda jipponta lejn nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol li jdgħajfu t-tkabbir potenzjali fuq żmien 
medju sa twil. B'mod partikolari, in-nuqqas ta' tlaqqigħ bejn il-ħiliet u x-xogħlijiet ifixkel 
l-irkupru ekonomiku. Il-postijiet ta' xogħol battala bdew jiżdiedu sa minn nofs l-2009, 
filwaqt li l-qgħad mhuwa qed juri l-ebda sinjal li qiegħed jonqos. Dan il-fatt jiġbed l-

                                                 
30 COM(2011) 311 u COM(2011) 315 tal-1.6.2011. 
31 COM(2011) 152 tal-4.4.2011. 
32 L-ewwel laqgħa tal-Grupp ta' Livell Għoli l-ġdid saret fl-10 ta' Novembru tal-2010.  
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attenzjoni lejn nuqqas ta' tlaqqigħ bejn ħiliet u impjiegi, bħal ħiliet mhux adegwati jew 
mobbiltà limitata, tal-anqas f'ċerti setturi u reġjuni. 

Il-politiki tat-tagħlim tul il-ħajja huma essenzjali biex jarmaw lill-persuni bl-aħjar ħiliet 
għas-suq tax-xogħol. Fl-2000, 22% tal-persuni impjegati fl-UE kellhom kwalifiki għoljin 
filwaqt li 29% kellhom kwalifiki bażiċi. Fl-2010, dan inqaleb bil-kontra. Sal-2020, 35% 
tal-impjiegi ser ikunu jirrekjedu kwalifiki għoljin u d-domanda għal ħiliet bażiċi ser 
tonqos bi 12-il miljun impjieg. Madanakollu, bħalissa r-riżultati edukattivi mhumiex 
jikkumparaw tajjeb mal-kwalifiki meħtieġa għax-xogħlijiet disponibbli. Żagħżugħ 
wieħed minn kull sebgħa (14.41%) ta' bejn it-18 u l-24 fl-UE bħalissa joħroġ mis-sistema 
edukattiva b'mhux aktar minn edukazzjoni sekondarja u ma jipparteċipa fl-ebda 
edukazzjoni jew taħriġ ulterjuri (tluq bikri mill-iskola) u ħafna minnhom għandhom 
kwalifiki li ma jaqblux mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Barra minn hekk, aktar minn tifel 
wieħed minn kull ħamsa ma jissodisfax l-istandards bażiċi ta' kitba, qari u matematika 
(fl-età ta' 15-il sena).  

Qed jiġu żviluppati azzjonijiet ta' politika, taħt l-inizjattiva ewlenija Aġenda għal ħiliet u 
impjiegi ġodda, biex jinħolqu impjiegi u ħiliet ġodda. Ix-xogħol miexi tajjeb fuq it-13-il 
miżura ewlenija bħall-panorama ta’ Ħiliet tal-UE bil-għan li titjieb it-trasparenza għal 
dawk li qed ifittxu x-xogħol, ħaddiema, kumpaniji u/jew istituzzjonijiet pubbliċi billi 
jipprovdu tbassir aġġornat tal-provvista tal-ħiliet u l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol sal-2020 
ippjanati għal Ottubru tal-2012, u kif ukoll inizjattiva settorjali previsti taħt l-inizjattiva 
bħall-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Ħaddiema fil-Qasam tas-Saħħa.  

Qegħdin jitħejjew il-proposti leġiżlattivi dwar ir-reviżjoni tal-liġi tax-xogħol tal-UE . L-
imsieħba soċjali qablu li jinnegozjaw dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol. L-adozzjoni tal-pakkett ta’ żewġ proposti leġiżlattivi dwar l-Istazzjonar tal-
Ħaddiema hija prevista fil-ġimgħat li ġejjin. Fl-ewwel nofs tal-2012 il-Kunsill mistenni 
joħroġ rakkomandazzjoni għall-promozzjoni tal-validazzjoni ta' tagħlim mhux formali u 
informali u kif ukoll għodda prattika biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jirreġistraw il-ħiliet li 
jiksbu mix-xogħol u minn esperjenzi oħrajn li ser tkun operattiva onlajn minn Ottubru 
tal-2012. Fit-tieni nofs tal-2012 il-Kummissjoni ser toħroġ Komunikazzjoni ta' riflessjoni 
dwar l-indirizzar tal-isfida tal-ħiliet fl-Ewropa.  

3.6. L-Istrateġija Ewropa 2020: Żgħażagħ Attivi 

Is-sitwazzjoni ta' bħalissa fis-suq tax-xogħol għadha waħda kritika speċjalment għaż-
żgħażagħ li qed jiffaċċjaw rata tal-qgħad li taqbeż l-20%, li hija darbtejn ogħla minn dik 
tal-popolazzjoni ġenerali. Mhux hekk biss, it-tnaqqis fl-impjiegi permanenti, li ġie 
kkaġunat mill-kriżi, laqat liż-żgħażagħ b'mod sproporzjonat u għalkemm għandhom 
sehem akbar tal-kuntratti temporanji, it-tkabbir nett ta' dan l-aħħar f'dawn it-tip ta' 
kuntratti ma wassal għall-ebda benefiċċju sinfikanti għaż-żgħażagħ. 

Beda x-xogħol fuq l-azzjonijiet ta’ politika kollha ppjanati taħt l-inizjattiva ewlenija 
Żgħażagħ Attivi. Diġà ġew varati xi azzjonijiet ewlenin biex jiġġieldu kontra l-qgħad fost 
iż-żgħażagħ, bħal Youth@work, kampanja biex titqajjem il-kuxjenza ħalli jinbnew 
kuntatti bejn iż-żgħażagħ u n-negozji ż-żgħar (SMEs) jew il-Monitoraġġ tal-Postijiet 
Vakanti fl-Ewropa, li jiġbru informazzjoni aġġornata dwar il-postijiet tax-xogħol battala, 
li jistgħu jservu wkoll bħala għodda ta’ twissija bikrija għal ostakoli u difetti fis-suq tax-
xogħol.  
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Fir-rigward tal-edukazzjoni, fis-7 ta' Ġunju tal-2011 ġiet adottata r-Rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill dwar politiki li jiskoraġġixxu liż-żgħażagħ milli jitilqu wisq kmieni mill-
edukazzjoni u mit-taħriġ. Din tistabbilixxi qafas għall-Istati Membri għal politiki 
koerenti, komprensivi u bbażati fuq l-evidenza li jiskoraġġixxi t-tluq kmieni mill-iskola. 
Issa din għandha tiġi implimentata. 

Barra minn hekk, f'Ottubru tal-2011, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar l-
immodernizzar ta’ sistema tal-edukazzjoni ogħla li tinkludi propost dwar il-faċilità ta’ 
garanzija għas-self lill-istudenti tal-Masters tal-Erasmus, immirata lejn it-titjib tal-
mobilità tal-istudenti tal-Masters madwar l-Ewropa. 

L-għan tal-Qafas Ewropew għall-impjegar taż-żgħażagħ huwa li jiżgura koordinazzjoni 
b'saħħitha tal-politika fil-livell Ewropew fi ħdan il-prinċipji komuni tal-flessigurtà. Il-
qafas huwa mirfud minn erba' pilastri: 1) Għajnuna biex jinkiseb l-ewwel xogħol u 
tinbeda l-karriera; 2) Appoġġ għaż-żgħażagħ f'riskju; 3) Jiġu pprovduti xbieki ta 'sigurtà 
soċjali adegwati għaż-żgħażagħ; 4) Appoġġ għall-intraprendituri żgħażagħ u l-persuni 
impjegati għal rashom. Bħala parti mill-qafas, il-Kummissjoni pproponiet l-oqsma 
speċifiċi li ġejjin għal azzjoni fl-Istati Membri: Garanziji liż-Żgħażagħ li jiżguraw li ż-
żgħażagħ kollha jkollhom xogħol, ikunu qed ikomplu jistudjaw jew ikunu f’miżuri ta' 
attivazzjoni fi żmien erba' xhur minn meta joħorġu mill-iskola; kuntratti miftuħin "uniċi" 
biex titnaqqas is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol; assistenza tal-qgħad u assistenza 
soċjali liż-żgħażagħ permezz ta' approċċ ta' obbligi reċiproċi. Fil-kuntest tal-Inizjattiva 
dwar l-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ, li l-Kummissjoni ser tippreżentaha qabel tmiem is-
sena, ser ikunu meħtieġa azzjonijiet oħrajn biex jingħata appoġġ għat-tranżizzjonijiet fis-
suq tax-xogħol, fl-għoti ta' aktar apprendistati ta' kwalità aħjar u l-inkoraġġiment tal-
mobbiltà.  

3.7. L-Istrateġija Ewropa 2020: Pjattaforma Ewropea kontra l-faqar 

Apparti milli jkunu għanijiet siewja fihom infushom, it-trawwim ta’ swieq u soċjetajiet 
tax-xogħol inklużivi għandu impatt fuq it-tkabbir permezz ta’ titjib fir-riżultati tas-swieq 
tax-xogħol, tkabbir fid-domanda aggregata u tisħiħ tal-fiduċja. Dawn it-tliet oqsma huma 
wkoll tliet ostakoli importanti li jxekklu l-irkupru sod.  

Fil-ftit pajjiżi li għalihom hija diġà disponibbli dejta dwar l-introjtu li tirrifletti il-kriżi 
ekonomika, l-introjtu disponibbli għall-entitajiet domestiċi naqas b'mod sinifikanti33. 
Barra minn hekk, hemm xi evidenza li kemm il-faqar ta’ introjtu, speċjalment il-faqar 
fost it-tfal, kif ukoll it-tiċħid materjali sever jirrappreżenta żieda fl-isfida f'bosta Stati 
Membri. Hekk kif l-ishma tal-qgħad fit-tul jogħlew u l-benefiċċji tal-qgħad jispiċċaw, 
hemm riskju li jitnaqqas b’mod sinifikanti l-introjtu disponibbli li jaffettwa lil dawk li 
għandhom dħul baxx.  

It-tendenza tal-konsum ta' nies bi dħul baxx normalment tkun għolja, billi dawn ikollhom 
jonfqu l-biċċa l-kbira ta' dak li jaqilgħu fi prodotti u servizzi essenzjali. Għal din ir-
raġuni, kull tnaqqis ulterjuri fil-qiegħ tad-distribuzzjoni tad-dħul jista' jkollu impatt fit-tul 
fuq id-domanda domestika u għalhekk fuq it-tkabbir34. Għalhekk qed tingħata wkoll 

                                                 
33 Pereżempju b’aktar minn 15% f'nofs id-distribuzzjoni fil-Litwanja u l-Latvja, bi 8% fl-Estonja u 

bi 2-4% fi Spanja, l-Irlanda u r-Renju Unit. 
34 FMI (2011): World Economic Outlook Report 2011, Global Prospects and Policies, Washington.  
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importanza fuq l-għoti ta' setgħa lill-konsumaturi, u b'hekk dawn ikunu jistgħu jagħmlu l-
aħjar għażliet u jimmassimizzaw il-benesseri tagħhom.  

Għaddejja ħidma fuq l-10 azzjonijiet ewlenin tal-inizjattiva ewlenija dwar il-Pjattaforma 
kontra l-faqar u l-esklużjoni. Uħud minnhom, bħall-Aġenda Ġdida Ewropea dwar l-
Integrazzjoni jew il-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-
Roma, diġà tnedew din is-sena biex jgħinu fl-isforzi tal-Istati Membri biex jippromwovu 
l-parteċipazzjoni attiva ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fis-soċjetajiet tagħna. 

L-Inizjattiva ta' Negozju Soċjali ġiet adottata f'Ottubri tal-2011, u l-azzjonijiet ewlenin 
tagħha ser jiġu introdotti fix-xhur li ġejjin. L-ewwel azjoni ser tkun qafas ġdid dwar il-
fondi għall-investiment soċjali, il-prijorità ta' investiment ġdid għal impriżi soċjali fil-
fondi strutturali proposti, jew l-abbozz ta' Regolament dwar statut għall-Fondazzjonijiet 
Ewropej li ser jitfassal fil-futur.  

Fix-xhur li ġejjin ser tiġi adottata White Paper dwar il-pensjonijiet li tindirizza s-
sostenibbiltà u l-adegwatezza tal-pensjonijiet fil-kuntest ta' wara l-kriżi. 

Sabiex jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali, l-immodernizzar tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali għandu jiġi segwit skont il-prinċipji komuni tal-inklużjoni attiva. 
B’mod partikulari, is-servizzi pubbliċi huma element essenzjali biex tiġi appoġġjata l-
integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-inklużjoni soċjali. Barra minn hekk, l-aċċess għal 
servizzi effettivi u affordabbli għandu rwol ewlieni biex titnaqqas in-nefqa privata u 
b’hekk jogħla l-introjtu disponibbli, u jittaffew il-faqar u l-inugwaljanza ta’ introjtu35. 
Skond istudju tal-OECD dwar servizzi pprovduti pubblikament, l-imputazzjoni tas-
servizzi pubbliċi fid-dħul tal-familji jnaqqas l-istimi tal-faqar għal ammont konsiderevoli. 
Ir-rati ta' dawk fir-riskju tal-faqar jaqgħu sostanzjalment, bi kważi 40% meta tintuża linja 
tal-faqar varjabbli u anke bi kważi 80% meta tintuża linja tal-faqar fissa. 
Konsegwentement, benefiċċji in natura meħuda flimkien ikollhom il-potenzjal li jnaqqsu 
d-differenza fil-faqar b’medja ta’ 80%. 

Madwar 30 miljun Ewropew ta' aktar minn 18-il sena ma għandhomx kont tal-bank. 
Huwa stmat li madwar 6.4 miljun minnhom huma mċaħħda jew jibżgħu li jiftħu kont tal-
bank.36 Is-sitwazzjoni fl-UE fir-rigward tal-fatt li persuna ma jkollhiex kont tal-bank 
tvarja skont il-pajjiż. Fir-Rumanija u l-Bulgarija nofs dawk li rrispondew qalu li ma 
għandhomx kont tal-bank. Konsumaturi bla bank x'aktarx jaffrontaw ukoll problemi fir-
rigward tal-impjiegi, kiri ta' proprjetà u biex jirċievu pagi u benefiċċji għaliex huma 
jkollhom iħabbtu wiċċhom ma' spejjeż ogħla relatati mat-tranżazzjonijiet. Ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-aċċess għal kont tal-bank bażiku37 tagħti d-
dettalji dwar l-azzjonijiet li huma meħtieġa fil-ġlieda kontra l-esklużjoni finanzjarja.  

Il-kost u l-kwalità tad-djar huma fattur determinanti għall-livelli ta' għajxien u l-
benesseri, speċjalment għall-aktar persuni vulnerabbli. Dan joħroġ biċ-ċar mill-indikaturi 

                                                 
35 Ara l-OECD (2011) The impact of publicly provided services on the distribution of resources; 

Rapport għall-Kummissjoni Ewropea.  
36 Rapport dwar l-Integrazzjoni Finanzjarja Ewropea 2008, SEC(2009) 19 finali tad-19.1.2009. 
37 C(2011) 4977 tat-18.7.2011. 
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tal-UE dwar il-kost tad-djar u dwar il-persuni li huma mċaħħda dar38. Fl-2010, 38% tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jonfqu aktar minn 40% tal-introjtu disponibbli tagħhom fuq 
darhom - aktar minn sitt darbiet aktar mill-bqija tal-popolazzjoni (6%)39. Fl-istess ħin, is-
sehem al-kostijiet tad-djar f'termini ta' introjtu disponibbli laħaq it-32% u aktar għal nofs 
il-persuni li jinsabu fir-riskju tal-faqar meta mqabbel mas-16% tal-bqija tal-popolazzjoni. 
Jekk il-kostijiet tad-djar jiġu analizzati fid-dettall, joħroġ li l-kera u l-imgħaxijiet li 
jitallsu fuq l-ipoteki jikkorrispondu biss għal madwar 30% tal-kostijiet grossi tad-djar, 
filwaqt li elementi oħrajn - tiswijiet, manutenzjoni, fjuwil u kostijit oħrajn ta' diversi tipi - 
jikkorrispondu għal 70%40. Skont l-Istħarriġ tal-Baġit tal-Entitajiet Domestiċi li għamlet 
il-Kummissjoni, id-djar, l-ilma, l-elettriku, il-gass u fjuwils oħrajn huma l-aktar fatturi 
importanti fin-nefqa tal-entitajiet domestiċi, u din tikkorrispondi għal 27.7% tal-konsum 
tal-entitajiet domestiċi.  

Il-konsegwenzi tal-kostijiet tad-djar, u b'mod partikolari s-servizzi, fuq ir-rati tal-faqar 
huma sinifikanti ħafna: jekk l-introjtu disponibbli jiġi ddefinit wara li jitnaqqsu l-kostijiet 
tad-djar, fl-2007 l-proporzjon ta' persuni b'introjtu anqas minn 60% tal-medja (ġdida) 
żdied minn 16% għal 22% fl-UE inġenerali.41 Dan joħroġ fid-dieher l-importanza tal-
implimentazzjoni sħiħa tad-Direttva 2009/72/KE dwar ir-regoli komuni għas-Suq Intern 
fil-qasam tal-elettriku, fosthom l-Artikolu 3(8) dwar il-ħtieġa li jiġi indirizzat il-faqar fl-
enerġija. 

3.8. L-indirizzar ta' lakuni u diffikultajiet 

3.8.1. Naħsdu aktar frott mis-Suq Uniku 

Matul dawn l-aħħar għoxrin sena, il-ħolqien ta' suq intern u l-ftuħ tal-fruntieri kienu 
żewġ elementi prinċipali li wasslu għal tkabbir fl-Ewropa. L-effett tal-integrazzjoni tas-
suq intern fl-UE fil-perjodu bejn l-1992 u l-2006 huwa stmat li jfisser il-ħolqien ta' 2.75 
miljun impjieg addizzjonali u tkabbir ta' 2.1% fil-PDG. Illum, il-kummerċ intra-
Ewropew huwa ekwivalenti għal 17 % u 28% jekk jitqies il-kummerċ dinji tal-oġġetti u 
s-servizzi rispettivament. Permezz tal-kummerċ, għal kull EUR 1000 ta' ġid li jinħoloq fi 
Stat Membru wieħed, huwa stmat li madwar EUR 200 minnhom ikunu ta' benefiċċju ta' 
Stat Membru ieħor. 

L-Att dwar is-Suq Uniku ta' April tal-2011 stabbilixxa tnax-il fattur li jista' jħalli effett 
fuq l-ikkompletar u l-approfondiment tas-suq intern fl-oqsma tal-aċċess għall-finanzi, il-
mobbiltà taċ-ċittadini, l-akkwisti pubbliċi, il-kwalifi professjonali, id-drittijiet ta' 
proprjetà intellettwali, id-drittijiet tal-komsumatur, is-servizzi, in-netwerks, is-suq diġitali 
uniku, it-tassazzjoni, l-ambjent regolatorju għan-negozji, l-intraprenditorija u l-koeżjoni 
soċjali. Il-Kummissjoni diġà ppreżentat diversi proposti leġiżlattivi ewlenin mit-total ta' 
12 li jinsabu fl-Att dwar is-Suq Uniku, u ser tressaq il-bqija sa tmiem is-sena (għajr il-
leġiżlazzjoni proposta għall-Firma elettronika, l-Identità elettronika u l-Awtentikazzjoni 
elettronika. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jilħqu ftehim dwar dawn il-

                                                 
38 Għal analiżi aktar fid-dettal, ara d-dokument ta' appoġġ mar-Rapport Konġunt tal-2010 dwar il-

Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali, taqsima 5.2.  
39 Is-Subgrupp tal-Indikaturi tal-Kumitat tal-Ħarsien Soċjali qabel fuq il-limitu ta' 40% u għandu 

indikazzjoni dwar il-piż żejjed ta' kostijiet insostenibbli b'rabta mad-djar.  
40 Ara s-Sitwazzjoni Soċjali fir-rapport tal-UE tal-2009 fit-taqsima 3.2.1. 
41 Ara s-Sitwazzjoni Soċjali fir-rapport tal-UE tal-2009, fig. 69, p. 138. 
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proposti sa qabel tmiem l-2012, sabiex il-benefiċċji prattiki tagħhom ikun jistgħu 
jinħassu minnufih madwar l-UE.  

L-implimentazzjoni tal-Att dwar is-Suq Uniku hija ta' importanza kbira għall-ħolqien ta' 
ambjent favorevoli għan-negozji Ewropej, partikolarment għall-SMEs, u biex il-fiduċja 
tal-konsumaturi u l-ħaddiema titreġġa' lura u tissaħħaħ biex b'hekk ikollhom il-fiduċja li 
jaħtfu l-opportunitajiet li joffri s-Suq Uniku. It-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Swieq tal-
Konsumaturi tal-Kummissjoni twettaq monitoraġġ madwar l-ekonomija u 
tikkontribwixxi għall-identifikazzjoni ta' dawk li ma jiffunzjonawx għall-konsumaturi. 
Din qiegħed isir kummerċ sinifikanti ta' servizzi bejn il-pajjiżi tal-UE: dan huwa 
ekwivalenti għal aktar minn nofs il-kummerċ globali fis-servizzi, u aktar minn nofsu 
jirrappreżenta kummerċ fi ħdan is-suq uniku. Madankollu, is-Suq Uniku għas-servizzi 
għadu mhux qiegħed irendi l-potenzjal kollu tiegħu. Minkejja li s-servizzi jissarfu f'aktar 
minn żewġ terzi tal-PDG u tal-impjiegi tal-UE, is-servizzi għadhom jirrappreżentaw biss 
għoxrin fil-mija tal-kummerċ totali li jsir fi ħdan l-UE. L-ostakli fuq is-Suq Uniku tas-
servizzi huma parzjalment responsabbli għall-intensità baxxa fil-kompetizzjoni, li min-
naħa tagħha tolqot il-kompetittività.  

Għaldaqstant, is-suq intern għad għandu potenzjal kbir x'joffri għall-ġenerazzjoni ta' 
aktar tkabbir u aktar impjiegi. Fis-semestru Ewropew tal-2011, l-akbar ammont ta' 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi għal politiki strutturali kienu jikkonċernaw 
is-settur tas-servizzi, fosthom sejħiet biex l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-
Servizzi42 tingħata spinta 'l quddiem, u b'hekk jitneħħew l-ostakli mhux ġustifikati minn 
fuq id-dħul u l-ftuħ ulterjuri tas-servizzi professjonali. Id-Direttiva dwar is-Servizzi 
tkopri firxa wiesgħa ta' attivitajiet ekonomiċi li jirrappreżentaw madwar 45% tal-
ekonomija tal-UE, fosthom setturi kbar tal-bejgħ bl-imnut, il-kostruzzjoni, is-servizzi 
kummerċjali, it-turiżmu u l-parti l-kbira tal-professjonijiet irregolati. Skont stimi 
konservattivi dan jista' jwassal għal żieda ta' 1.5% fi tkabbir tal-PDG tal-UE. Il-progress 
li nkiseb sa issa fl-Istati Membri jidher wieħed irregolari, u jvarja bejn ċerti sforzi ta' 
riforma għal progress ta' xejn, skont ir-rakkomandazzjoni partikolari.  

Biex jintuża l-potenzjal kollu tad-Direttiva, issa hemm il-ħtieġa għal bidla minn 
perspettiva ta' konformità għal enfasi fuq il-kompetittività. Il-Kummissjoni ser tkompli 
bl-analiżi tal-kwalità tal-implimentazzjoni u, fejn meħtieġ, tieħu miżuri ta' infurzar 
formali. Fl-2012 il-Kummissjoni ser tressaq azzjonijiet addizzjonali biex tfannad is-Suq 
Uniku tas-servizzi.  

Minbarra l-kamp ta' applikazzjoni attwali tad-direttiva dwar is-servizzi, hemm setturi 
oħrajn li jwiegħdu potenzjal ta' tkabbir. Pereżempju, bejn l-2000 u l-2009 s-settur tas-
saħħa u s-settur soċjali flimkien ħolqu 4.2 miljun impjieg, aktar minn kwart tal-ammont 
totali ta' impjiegi li nħolqu f'dak il-perjodu. Dawn isarrfu f'10% tal-impjiegi kollha 
f'pajjiżi bħad-Danimarka, il-Finlandja, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Isvezja u jirrappreżentaw 
madwar 5% tal-output ekonomiku totali. It-tixjiħ ser iżid id-domanda għal servizzi bħal 
dawn u għaldaqstant l-iżvilupp tagħhom għandu jiġi ffaċilitat. Fost il-kwistjonijiet li jridu 
jiġu indirizzati hemm in-nuqqas ta' persunal ikkwalifikat fis-settur f'għadd ta' Stati 
Membri, nuqqas ta' libertà ta' stabbiliment minħabba diversi restrizzjonijiet mhux 

                                                 
42 Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-

servizzi fis-Suq Intern. 
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ġustifikati jew sproporzjonati, u diffikultajiet fir-rikonoxximent ta' kwalifi professjonali 
bejn pajjiż u ieħor, li jaffettwaw lil dawn is-setturi u lil setturi oħrajn, fosthom l-
edukazzjoni, il-kostruzzjoni, il-manifattura u s-servizzi kummerċjali. 

Iż-żieda tal-qgħad fl-Istati Membri ser twassal biex il-professjonisti jfittxu opportunitajiet 
ta' xogħol fi Stati Membri oħrajn43. Dan ibiddel ix-xejriet ta' mobbiltà fl-Unjoni Ewropea. 
Il-modernizzazzjoni li dalwaqt issir tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-faċilitazzjoni tar-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali44 ser twieġeb għall-ħtiġijiet tal-Istati Membri li 
qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' nuqqasijiet ta' ħaddiema kkwalifikati fiwaqt li tnaqqas il-
pressjoni tal-qgħad. 

Fl-aħħar nett, il-fiduċja fis-Suq Uniku ser tissaħħaħ għall-partijiet interessati kollha 
permezz tal-politiki li jissalvagwardjaw il-qafas legali għall-għoti ta' servizzi ta' interess 
ġenerali (għajnuna mill-Istat u akkwist pubbliku) u li jiggarantixxu li l-kompetittività u l-
liberalizzazzjoni jimxu id f'id mar-rispett lejn id-drittijiet soċjali tal-ħaddiema u ċ-
ċittadini.

                                                 
43 Skont stħarriġ tal-Eurobarometer 28% taċ-ċittadini tal-UE jikkunsidraw li jaħdmu barra minn 

pajjiżhom. 
44 Id-Direttiva 2005/36/KE. 
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Kaxxa 1: L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi 

L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi kienet pass kruċjali fit-titjib tal-funzjonament 
tas-Suq Uniku għas-servizzi. Id-Direttiva wasslet għat-tneħħija ta' għadd kbir ta' restrizzjonijiet. 
Sentejn wara li għalqet l-iskadenza għall-implimentazzjoni tad-Direttiva, diġà nkisbu bosta 
affarijiet. Ġew aboliti mijiet ta' rekwiżiti diskriminatorji, mhux ġustifikati jew sproporzjonali 
(bħal awtorizzazzjonijiet, tariffi jew verifika tal-ħtiġijiet ekonomiċi). Bosta Stati Membri 
stabbilixxew "Punti Uniċi ta' Servizz" operazzjonali.  

Iżda l-potenzjal sħiħ tad-Direttiva jista' jiġi rrealizzat biss meta l-Istati Membri kollha jlestu l-
ħidma meħtieġa għall-implimentazzjoni tagħha. Dan għadu mhuwiex il-każ. Biex jintuża l-
potenzjal kollu tad-Direttiva, hemm il-ħtieġa għal bidla minn perspettiva ta' konformità għal 
enfasi fuq il-kompetittività.  

24 Stat Membru mis-27 diġà ffinalizzat l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni neċessarja kollha. Din il-
ħidma fl-Awstrija, il-Ġermanja u l-Greċja waslet fl-aħħar stadji tagħha, iżda hemm liġi waħda 
jew aktar li għadhom pendenti. Fis-27 ta' Ottubru tal-2011, il-Kummissjoni ddeċidiet li tirreferi 
lil dawn l-Istati Membri quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq il-bażi li l-liġi tal-UE ma 
ġietx irrispettata45. Fl-2011, il-Kummissjoni għenet lil dawk l-Istati Membri fejn hemm 
indikazzjonijiet qawwija ta' implimentazzjoni inkorretta jew inkompluta tad-Direttiva dwar is-
Servizzi bil-għan li ttejjeb l-implimentazzjoni tagħhom46. Il-Kummissjoni ser tissokta bl-analiżi 
tagħha tal-kwalità tal-implimentazzjoni fir-rigward tal-Istati Membri kollha u, fejn neċessarju, ser 
jittieħdu miżuri formali ta' infurzar. 

"Punti Uniċi ta' Servizz" (PSCs) operazzjonali issa jinsabu seħħ f'24 Stat mis-27 Stat Membru. 
Tliet Stati Membri ġemgħu dewmien: ir-Rumanija, is-Slovakkja u s-Slovenja. Madanakollu, 
jeħtieġ li l-funzjonament tal-PSCs eżistenti jittejjeb sinifikament. L-aktar lakuna sinifikanti 
tikkonċerna l-grad ta' disponibbiltà ta' proċeduri elettroniċi (jiġifieri l-possibbiltà li l-formalitajiet 
amministrattivi jimtlew onlajn). Huwa biss f'1/3 mill-Istati Membri fejn għadd sinifikanti ta' 
proċeduri jista' jimtlew onlajn permezz tal-PSCs47. Fil-Bulgarija, l-Irlanda, u Malta, il-PSCs 
għadhom mhumiex joffru li l-proċeduri jimtlew onljan; f'disa' Stati Membri, huwa biss għadd 
żgħir ta' proċeduri li jistgħu jimtlew onlajn48. Fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, l-utenti minn 
barra l-pajjiż għadhom qed isibuha diffiċli ferm li jużaw il-PSC, min-naħa l-waħda minħabba 
raġunijiet lingwistiċi (pereżempju, fl-Awstrija, Franza, l-Ungerija u l-Italja l-PSCs huma 
disponibbli biss fl-ilsien nazzjonali), iżda wkoll minħabba raġunijiet tekniċi: il-parti l-kbira tal-
Isati Membri għadhom qegħdin jaċċettaw biss mezzi nazzjonali fir-rigward tal-iffirmar ta' 
formola ta' applikazzjoni jew ta' identifikazzjoni elettronika. B'mod ġenerali, jeħtieġ li l-PSCs 
jkunu iżjed faċli għall-utent u li jirrispondu aktar għall-ħtiġijiet tal-imprendituri. 

Bħala parti mill-isforzi biex fl-2012 tittejjeb l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi, il-
Kummissjoni ser tindirizza d-diversi kwistjonijiet li ħarġu fid-dieher mill-eżerċizzju ta' 
evalwazzjoni konġunta tad-Direttiva. Id-dispożizzjonijiet dwar is-servizzi transkonfinali għadha 
affettwata minn ostakli importanti f'termini, pereżempju, ta' rekwiżiti speċifiċi li l-Istati Membri 
jimponu fuq l-azzjonisti f'kumpaniji jew li jillimiataw l-għażla ta' forma legali ta' negozji ta' 
servizz. Għad fadal ukoll diffikultajiet prattiċi li jirriżultaw mill-użu mifrux, min-naħa tal-Istati 

                                                 
45 IP/11/1283 tas-27.10.2011. 
46 Saru laqgħat fil-Bulgarija, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, il-Portugall u l-Greċja. 
47 L-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, 

Spanja, l-Isvezja u r-Renju Unit. 
48 Ċipru, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, il-Litwanja, il-Latvja, il-Polonja. 
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Membri, tal-possibbiltà li ċerti attivitajiet jinżammu biss għal ċerti operaturi li jkollhom kwalifiki 
speċifiċi, partikolarment fir-rigward tal-kummerċ transkonfinali. Għandha tiġi promossa l-
kompetizzjoni fost il-fornituri ta' servizzi li jużaw l-infrastrutturi ta' broadband, enerġija u 
trasport. Jeħtieġ li jingħata aċċess ekwu lin-netwerks ta' distribuzzjoni u kif ukoll jiġi ffaċilitat 
dħul ġdid sabiex jorħsu l-prezzijiet tas-servizzi għan-negozji. It-tneħħija ta' restrizzjonijiet żejda 
fuq il-ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet li jbigħu bl-imnut tista' tistimula investiment ġdid u tagħti 
spinta lill-konsum. L-implimentazzjoni sħiħa tat-tliet Direttiva Postali għandha tikkumplimenta 
dawn l-isforzi. 

3.8.2. L-immassimizzar tal-impatt tal-fondi tal-UE 

Fil-klima ekonomika ta' bħalissa l-Kummissjoni tenfasizza l-ħtieġa li jiġi mmassimizzat 
l-użu tar-riżorsi baġitarji eżistenti tal-UE u li jiddaħħal fis-seħħ Qafas finanzjarju 
multiannwali rivedut li jkun jappoġġja l-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 aktar bis-
sħiħ49.  

Il-linji baġitarji eżistenti għandhom potenzjal qawwi li jagħtu spinta sinifikanti lit-tkabbir 
fl-UE. Għadd ta' investimenti ta' skala kbira differenti permezz tal-Fond tal-Koeżjoni u 
tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), b'mod partikolari għal titjib fl-
ambjent, fl-infrastruttura tat-trasport, fl-enerġija u l-konnessjonijiet tal-broadband, jistgħu 
jħallu impatt dirett fuq it-tkabbir u l-impjiegi. Flimkien mal-investimenti diretti, il-FEŻR 
jipprovdi appoġġ siewi għall-intraprenditorija, l-investiment f'impriżi, l-innovazzjoni u r-
riċerka, u l-ICT għan-negozji. Il-Fond Soċjali Ewrpġew (FSE) jaħdem fuq erba' 
prijoritajiet ewlenin: l-impjiegi, b'enfasi speċjali fuq l-impjiegi lil gruppi żvantaġġjati u ż-
żgħażagħ, il-ħiliet u t-tagħlim fit-tul, it-titjib tal-adattabbiltà tas-suq tax-xogħol, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali. F'ħafna mill-każi dan l-appoġġ huwa mfassal b'mod li 
jdur mar-rakkomandazzjonijiet mogħtija lill-Istati Membri fl-ambitu tal-istrateġija 
Ewropa 2020.  

Sabiex jittejjeb il-potenzjal li jiġi ġġenerat it-tkabbir possibbli permezz tal-Fondi 
Strutturali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw ir-(ri)prijoritizzazzjoni tal-
finanzjament sabiex jiddirieġu l-appoġġ skont ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjżi jew lejn oqsma li għandhom potenzjal għoli ta' tkabbir permezz tal-flessibbiltà li 
joffru fil-programmi tagħhom. F'xi każi, jista' jkun li jkollu jsir riprogrammar meta użu 
aktar intensiv u bil-quddiem ta' finanzjament tal-UE jkun ta' benefiċċju għall-appoġġ ta' 
sorsi ta' tkabbir. Fost l-azzjonijiet ta' appoġġ għat-tkabbir hemm: 

– It-titjib tal-likwidità tal-SMEs f'ambjent bankarju li huwa finanzjarmanet batut 
permezz ta' użu aktar intensiv tal-istrumenti finanzjarji li jaqgħu taħt il-
JEREMIE (self, garanziji u kapital ta' riskju); 

– Aktar investiment fl-effiċjenza enerġetika tal-bini (kif sar fi Franza). Dan jgħin 
biex jitħarsu l-impjiegi fis-settur tal-bini u l-kostruzzjoni, settur li ntlaqat ħażin 
ħafna mill-kriżi u li għandu kapaċità kbira li mhijiex tintuża ottimalment;  

– It-tisħiħ tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, permezz tal-investimenti fl-
ekoinnovazzjoni, fl-enerġiji rinnovabbli u fit-teknoloġiji ambjentali; 

                                                 
49 Ara wkoll l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-12 ta' Ottubru 2011 dwar ir-rwol ta' awtoritajiet 

reġjonali u lokali fil-ksib tal-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020. 
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– L-aċċelerazzjoni ta' proġetti maġġuri f'reġjuni ta' konverġenza (kif sar fil-
Greċja); 

– L-iżviluppar ta' lista ta' proġetti prijoritarji, li huma lesti biex jiġu implimentati u 
jistgħu jikkontribwixxu għat-tkabbir, biex jissostitwixxu programmi li l-
prestazzjoni tagħhom hija ferm aktar batuta mill-potenzjal imwiegħed. Il-
Kummissjon tinsab lesta li toffri l-għajnuna tagħha f'dan il-proċess, kif diġà 
qiegħda tagħmel mal-Greċja u r-Rumanija; 

– L-aċċelerazzjoni tal-użu tal-fondi disponibbli permezz tar-riprijoritizzazzjoni ta' 
programmi fuq għadd anqas ta' prijoritajiet bil-għan li jittejbu l-kundizzjonijiet 
għat-tkabbir u t-tnaqqis tad-differenzi reġjonali kif inqabel dan l-aħħar mal-Italja 
fil-qafas tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Koeżjoni. 

Fi kwalunkwe ċirkostanza, sa tmiem l-201250 l-Istati Membri kollha għandhom 
jirrapportaw dwar l-outputs u r-riżultati u l-progress miksub fl-ilħuq tal-għanijiet tal-
politika ta' koeżjoni u dwar il-kontribut tagħhom għall-istrateġija Ewropa 2020.  

Biex tingħata għajnuna għall-iżbursar ta' fondi mhux użati fi żminijiet ta' 
limitazzjonijiet fiskali, fl-1 ta' Awwissu tal-2011 il-Kummissjoni pproponiet li żżid ir-rati 
ta' kofinanzjament sabiex uħud mill-aktar ekonomiji batuti tal-UE jingħataw spinta 'l 
quddiem. Skont il-proposta, il-Greċja, l-Irlanda, il-Protugall, ir-Rumanija, il-Latvja u l-
Ungerija jingħataw il-possibbiltà ta' kofinanzjament ogħla ta' kofinanzjament min-naħa 
tal-UE, u proġetti li jtejbu l-kompetittività, sabiex kull wieħed minn dawn il-pajjiżi 
jagħmlu progress f'dak li huwa tkabbir Meta jingħadd kollox, l-impatt massimu huwa 
mistenni li jammonta għal EUR 2,884 miljun. Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew huma 
mistennija jadottaw din il-proposta b'urġenza qabel tmiem is-sena. 

Il-Kummissjoni qed jirnexxielha tagħmel progress tajjeb fit-tfassil ta' pjani dettaljati għal 
baġit futur tal-UE li jkun maħsub għall-ixprunar tat-tkabbir u għall-ħolqien tal-impjiegi, 
f'konformità mal-Istrateġija Ewropa 2020. Ġew adottati proposti dettaljati fir-rigward tal-
Faċilità Nikkolegaw l-Ewropa u l-Politika ta' Koeżjoni, il-Politika Agrikola Komuni u l-
Iżvilupp Rurali, filwaqt li proposti oħrajn dalwaqt jiġu adottati, jiġifieri dwar Orizzont 
2020. Dawn il-bażijiet leġiżlattivi ser ikunu akkumpanjati minn oqfsa ta' politika bħal-
linji gwida riveduti dwar it-Trasport u l-Enerġija Trans-Ewropej, u proposti kmieni fl-
2012 għal żewġ Oqfsa Komunitarji Strateġiċi, wieħed dwar il-fondi b'ġestjoni 
kondiviża51 u ieħor dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn l-oqfsa ser jipprijoritizzaw l-
oqsma għal appoġġ min-naħa tal-UE u għal koordinazzjoni aħjar tal-programmi ta' 
finanzjament differenti tal-UE.  

Element ewlieni tal-proposti tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) hija l-ħtieġa li l-
baġit tal-UE joffri investiment effettiv u li jsaħħaħ it-tkabbir. Fost l-elementi ewlenin fil-
proposti tal-politika ta' koeżjoni li jwieġbu għal dawn l-għanijiet hemm il-mekkaniżmi 
għal enfasi tematika fil-prijoritajiet tal-istrateġija Ewropa 2020, il-konċentrazzjoni ta' 
riżorsi u d-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar il-kundizzjonalità li ser jiżguraw li l-fondi tal-
UE jkunu ffukati fuq ir-riżultati filwaqt li joħolqu inċentivi qawwija biex l-Istati Membri 
jiżguraw it-twettiq effettiv tal-għanijiet tat-tkabbir u l-impjiegi tal-istrateġija Ewropa 

                                                 
50 Ir-regoli eżistenti jeżiġu Rapporti Strateġiċi Nazzjonali. 
51 Il-FEŻR, il-FSE, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond tas-Sajd u l-Iżvilupp Rurali. 
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2020. Se jiġu konklużi kuntratti ta' sħubija ma' kull Stat Membru biex jiġi żgurat li jkun 
hemm appoġġ reċiproku tal-finanzjament nazzjonali u dak tal-UE. 

Bħala antiċipazzjoni tal-faċilità Nikkolegaw l-Ewropa taħt il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss, f'Ottubru l-Kummissjoni pproponiet fażi pilota tal-Inizjattiva 
Ewropa 2020 għall-Bonds li jiffinanzjaw il-proġetti, li tammonta għal EUR 230 miljun. 
Din l-Inizjattiva tipprova timmobilizza l-investiment f’oqsma li sejrin jistimulaw it-
tkabbir u joħolqu impjiegi. Il-ħtiġijiet kbar u urġenti ta' investimenti fl-infrastruttura 
flimkien maż-żminijiet twal tal-eżekuzzjoni għat-tħejjija ta' proġetti jsejħu għal azzjoni 
minnufih biex tiġi indirizzata l-iskarsezza tal-finanzjament. F’perjodu ta’ baġits pubbliċi 
ristretti, hemm bżonn urġenti ta’ soluzzjonijiet innovattivi sabiex jiġi mobilizzat sehem 
akbar mit-tfaddil privat u sabiex titjieb il-medda ta’ strumenti finanzjarji disponibbli 
għall-proġetti tal-enerġija, tat-trasport u tal-ICT. Minħabba t-tnaqqis fil-possibilitajiet 
sabiex isir aċċess għal finanzjamenti minn proġetti infrastrutturali hemm ħtieġa għal sorsi 
alternattivi għall-iffinanzjar tad-dejn. In-norma għall-proġetti infrastrutturali b’potenzjal 
kummerċjali għandha tkun li jiġu kombinati l-fondi tal-UE fi sħubijiet mas-suq kapitali u 
s-setturi bankarji, b’mod partikolari permezz tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 
bħala l-korp finanzjarju tal-UE stabilit mit-Trattat. 

3.8.3. Nużaw il-potenzjal tas-suq globali 

Is-Suq Uniku għadu fil-qalba tal-ekonomija tal-UE, iżda s-sehem tal-kummerċ fil-
ġenerazzjoni ta' tkabbir qatt ma laħaq il-livelli ta' issa – fl-2010 madwar 25% tat-tkabbir 
tal-UE kien b'riżultat tan-negozju internazzjonali. Fuq żmien qasir, il-maġġorparti tat-
tkabbir ekonomiku ser iseħħ barra mill-Ewropa. Fil-fatt, sal-2015, 90% tat-tkabbir 
ekonomiku tal-ġejjieni ser jiġi ġġenerat barra mill-Ewropa. Il-potenzjal ta' tkabbir tal-UE 
ser jiddependi fuq il-ħila li naħsdu l-frott ta' dak it-tkabbir. Madanakollu, dawk is-swieq 
li qed jikbru bl-aktar ritmu mgħaġġel huma anqas miftuħa mill-UE. 

Ir-relazzjonijiet ekonomiċi esterni tal-Ewropa huma msejsa fuq saqajn sodi. L-UE ser 
tissokta tindukrahom mas-sħab kummerċjali kollha, speċjalment mal-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp, u ser tibqa' tadattahom għaċ-ċirkostanzi li qegħdin jinbidlu. L-Istati Uniti u ċ-
Ċina huma l-akbar sħab kummerċjali li għandha l-UE. L-UE żviluppat strumenti ġodda u 
wiesa' ma' sħab strateġiċi (mal-Istati Uniti: TEC bħala eżempju ta' kooeprazzjoni dwar 
vetturi elettriċi; maċ-Ċina: HED bħala eżempju fil-qasam tal-innovazzjoni). Ir-reġjun tal-
Asja jinkludi fih uħud minn fost l-aktar ekonomiji li qed jikbru b'ritmu mgħaġġel fid-
dinja. L-integrazzjoni ekonomika reġjonali qiegħda timxi b'pass mgħaġġel u l-UE tixtieq 
li tuża dan il-potenzjal u taħtaf l-opportunitajiet. Il-FKĦ mal-Indja huwa wieħed mill-
pilastri tal-istrateġija tal-UE. L-Asja mhijiex biss suq kruċjali għall-esportazzjoni; hija 
wkoll element kruċjali fil-katina tal-provvista tal-UE. B'rabta mar-Russja, l-interess tal-
UE hija li r-Russja tiġi stabbilita fis-sistema ekonomika globali filwaqt li eventwalment 
jiġi ffirmat FKĦ, filwaqt li qed jiġu esplorati l-possibbiltajiet ta' FKĦ mal-Mercosur u 
mal-Ġappun. L-aġenda kummerċjali mal-viċinat qarib tmur lil hinn mit-tkabbir u l-
impjiegi, u timplika wkoll is-sigurtà u s-solidarjetà. Madanakollu, ir-reġjun tal-viċinat 
huwa fattur ekonomiku bħala l-ħames l-akbar sieħeb kummerċjali tal-UE. Fir-rigward 
tan-Nofsinhar tal-Mediterran: l-UE kkonċentrat fuq FKĦ u inizjattivi fuq żmien qasir. L-
UE qiegħed timpenja ruħha wkoll mal-Ukraina (DCFTA) u ma' pajjiżi oħrajn tas-Sħubija 
tal-Lvant. 
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Inizjattiva dwar il-prodotti bażiċi u l-materja prima52 pproponiet azzjonijiet li jiżguraw 
aċċess sigur għall-materja prima għall-industrija Ewropea fis-swieq dinjija u t-titjib tat-
trasparenza tas-swieq finanzjarji u tal-prodotti bażiċi.  

Iż-żieda fil-kummerċ u fl-investiment mad-dinja hija indispensabbli għal irkupru, tkabbir 
u impjiegi stabbli u sostenibbli fl-Ewropa. Sabiex jinkiseb dan, il-prijorità immedjata tal-
UE hija li jiġu konklużi dawk il-ftehimiet kummerċjali li għaddejjin bħalissa: (1) suġġett 
għall-pożizzjoni tas-sħab, l-għan tal-UE huwa li jiġu konklużi negozjati mal-Indja u l-
Ukraina sa qabel is-Samits li jmiss ma' dawn il-pajjiżi; (2) suġġett għall-pożizzjoni tas-
sħab, l-għan tal-UE huwa li, sa mhux aktar tard mill-2012, jiġu konklużi n-negozjati mal-
Kanada, Singapor u l-Malasja u (3) kmieni fl-2012 jiġu konklużi l-ftehimiet mal-Peru u l-
Kolombja, fejn diġà ġew konklużi n-negozjati. 

                                                 
52 COM(2011) 25 tat-2.2.2011. 
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Profil tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi tal-Istati Membri skont il-qasam ta' politika 

  Finanzi pubbliċi Suq tax-xogħol Politiki strutturali   Stabbiltà 
finanzjarja 

  
Konsolid
azzjoni 
fiskali 

Sos
ten
ibb
iltà  
fit-
tul 

Qafas 
Fiskali Tassazzjoni  Iffissar 

ta' pagi 

Politika 
attiva 

tas-suq 
tax-

xogħol 

Parteċip
azzjoni
fis-suq 

tax- 
xogħol 

Edukazzj
oni 

Industriji 
ta' 

netwerk 

Użu 
effiċjenti 

tal-
enerġija 

Settur 
tas-

servizzi 

Ambjent 
kummerċjal
i u l-SMEs 

Riċerka u 
żvilupp, 

innovazzj
oni 

Servizzi 
pubbliċi, 
politika 

ta' 
koeżjoni 

Settur 
bankarju 

Suq 
tax-

xogħo
l 

AT x x x x     x  x     x           

BE x x   x x x x   x   x       x   

BG x x x   x   x  x x x       x     

CY x x x   x   x x x x  x       x   

CZ x x   x   x x x       x   x     

DE x   x       x x x   x       x   

DK x x   x     x x     x     x   x 

EE x    x   x x x x x             

ES x x   x x x    x     x x     x   

FI x x       x x x      x x   x     

FR x x   x x x x  x     x     x     

HU x   x x   x x         x   x     

IT x   x   x x x       x x x x     
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LT x x x x     x   x x x x         

LU x x     x x x x                 

MT x x x   x x x x   x       x     

NL x x       x x         x x       

PL x x x       x x x     x  x x     

SE x           x                 x 

SI x x x     x x  x     x x   x x   

SK x x x x   x   x           x     

UK x x   x     x  x       x       x 

  22 1
7 11 11 8 13 20 16 7 5 11 10 3 11 5 3 

 

Nota (1): Għall-Irlanda, il-Latvja, il-Greċja, il-Portugall u r-Rumanija, l-unika rakkomandazzjoni hija li ssir l-implimentazzjoni tal-impenji eżistenti skont il-programmi ta' assistenza 
finanzjarja tal-UE/FMI  

Nota (2): L-għadd ta' slaleb ma jikkorrispondix mal-għadd ta' CSR għal kull Stat Membru billi ta' sikwit is-CSRs ikopru aktar minn qasam wieħed.
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Il-miri tal-istrateġija Ewropa 202053 

* Pajjiżi li esprimew il-miri nazzjonali tagħhom fir-rigward ta' indikatur li huwa differenti mill-indikatur tal-mira ewlenija tal-UE 

Miri tal-
Istat 

Membri 
Rata ta’ impjieg 

(f’%) 
R&Ż f’% tal 

PDG 

Miri għat-
tnaqqis tal-

emissjonijiet 
(imqabbla mal-

livelli tal-
2005)54 

Enerġija 
rinnovabbli 

Effiċjenza tal-
enerġija – it-
tnaqqis tal-
konsum tal-

enerġija f'Mtoe55 

Tluq bikri mill-
iskola f’% 

Edukazzjoni terzjarja 

f’% 
Tnaqqis tal-popolazzjoni fir-riskju tal-faqar 
jew ta' esklużjoni soċjali f'għadd ta' persuni 

AT 77-78% 3.76% -16% 34% 7.16 9.5% 
38% (inkluż il-livell 

ISCED 4a, li bħalissa 
qiegħed madwar 12%) 

235,000 

BE 73.2% 3.0% -15% 13% 9.80 9.5% 47% 380,000 

BG 76% 1.5% 20% 16% 3.20 11% 36% 500,000* 

CY 75-77% 0.5% -5% 13% 0.46 10% 46% 27,000 

CZ 75% 1% (is-settur 
pubbliku biss) 9% 13% n.a. 5.5% 32% 

Iż-żamma tar-rata ta' persuni li jinsabu fir-
riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fil-livell 

tal-2008 (15.3% tal-popolazzjoni totali) bi 
sforzi biex titnaqqas bi 30,000 

DE 77% 3% -14% 18% 38.30 <10% 
42 % (inkluż il-livell 
ISCED4, li bħalissa 

qiegħed 11.4%) 
330 000 (persuni qiegħda fit-tul)* 

DK 80% 3% -20% 30% 0.83 <10% Mill-anqas 40% 22,000 (persuni li jgħixu f'entitajiet domestiċi 

                                                 
53 Il-miri nazzjonali finali ġew stabbiliti fil-Programmi Nazzjonali ta' Riforma f'April 2011. 
54 Il-miri nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet kif definiti fid-Deċiżjoni 2009/406/KE (jew id-"Deċiżjoni dwar il-Qsim tal-Isforz") jikkonċernaw l-emissjonijiet li mhumiex koperti 

mis-Sistema tal-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet. L-emissjonijiet koperti mis-Sistema tal-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet se jitnaqqsu b'21 % meta mqabbla mal-livelli 
tal-2005. It-tnaqqis globali tal-emissjonijiet korrespondenti se jkun ta' -20 % meta mqabbel mal-livelli tal-1990. 

55 Għandu jiġi rrimarkat li t-tbassir nazzjonali jvarja wkoll skont is-sena/snin li fuqha/fuqhom jiġu bbażati l-istimi tal-iffrankar. 
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b'intensità ta' xogħol baxxa ħafna)* 

EE 76% 3% 11% 25% 0.71 9.5% 40% 61,860 persuna fir-riskju tal-faqar* 

EL 70% M'hemmx mira 
disponibbli -4% 18% 2.70 9.7% 32% 450,000 

ES 74% 3% -10% 20% 25.20 15% 44% 1,400,000-1,500,000 

FI 78% 4% -16% 38% 4.21 8% 

42%  

(definizzjoni nazzjonali 
ristretta) 

150,000 

FR 75% 3% -14% 23% 34.00 9.5% 50% 

Tnaqqis tar-rata fissa ta' persuni fir-riskju tal-
faqar b'terz matul il-perjodu 

2007-2012 jew b'1,600 000 persuna* 

HU 75% 1.8% 10% 14.65% 2.96 10% 30.3% 450,000 

IE 69-71% 
madwar 2% 

2.5% tal-PNG 
-20% 16% 2.75 8% 60% 186,000 sal-2016* 

IT 67-69% 1.53% -13% 17% 27.90 15-16% 26-27% 2,200,000 

LT 72.8% 1.9% 15% 23% 1.14 <9% 40% 170,000 

LU 73% 2.3-2.6% -20% 11% 0.20 <10% 40% M'hemmx mira 

LV 73% 1.5% 17% 40% 0.67 13.4% 34-36% 121,000* 

MT 62.9% 0.67% 5% 10% 0.24 29% 33% 6,560 

NL 80 % 2,5 % -16% 14% n.a. <8 % 
>40% 

45% mistennija fl-2020 
93,000* 
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PL 71% 1.7% 14% 15.48% 14.00 4.5% 45% 1,500,000 

PT 75% 2.7-3.3% 1% 31% 6.00 10% 40% 200,000 

RO 70% 2% 19% 24% 10.00 11.3% 26.7% 580,000 

SE Ħafna aktar 
minn 80% 4% -17% 49% 12.80 <10% 40-45% 

Tnaqqis ta' % tan-nisa u l-irġiel li ma jaħdmux 
(bl-eċċezzjoni tal-istudenti full-time), u tal-

persuni qiegħda fit-tul u tal-liv tal-mard b'ħafna 
anqas minn 14% sal-2020* 

SI 75% 3% 4% 25% n.a. 5% 40% 40,000 

SK 72% 1% 13% 14% 1.65 6% 40% 170,000 

UK L-ebda mira fil-
PNR 

L-ebda mira fil-
PNR -16% 15% n.a. L-ebda mira fil-

PNR L-ebda mira fil-PNR Miri numeriċi eżistenti tal-Att dwar il-Faqar 
fost it-Tfal tal-2010* 

Stima tal-
UE 73.70-74% 2.65-2.72% 

-20% 

(meta mqabbla 
mal-livelli tal-

1990) 

20% 206.9 10.3-10.5% 37.5-38.0%56  

Mira 
ewlenija 
tal-UE 

75% 3% 

-20% 

(meta mqabbla 
mal-livelli tal-

1990) 

20% 

żieda ta’ 20 % fl-
effiċjenza tal-

enerġija 

daqs l-Mtoe 368 

10% 40% 20,000,000 

 

                                                 
56 Il-kalkolu ma jinkludix ISCED 4 (il-Ġermanja, l-Awstrija), ir-riżultat mal-ISCED 4: 39.9 -40.4% 


