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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali: rakkomandazzjonijiet rigward il-
miżuri u l-inizjattivi li għandhom jittieħdu (rapport finali)
(2010/2242(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-7 ta' Ottubru 2009 dwar it-twaqqif, is-setgħat, 
l-għamla numerika u l-mandat tal-Kumitat Speċjali dwar il-Kriżi Finanzjarja, 
Ekonomika u Soċjali (Kumitat CRIS), adottata skont l-Artikolu 184 tar-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu1,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-16 ta’ Ġunju 2010 li jtawwal il-mandat tal-
Kumitat CRIS sal-31 ta’ Lulju 2011,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar il-kriżi finanzjarja, 
ekonomika u soċjali: rakkomandazzjonijiet dwar il-miżuri u l-inizjattivi li għandhom 
jittieħdu (rapport ta' nofs il-perjodu)2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar il-finanzjament 
innovattiv fil-livell globali u Ewropew3, 

– wara li kkunsidra l-aġenda leġiżlattiva kurrenti tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari 
rigward il-bidla fit-trattat, il-governanza ekonomika, l-Att dwar is-Suq Uniku u l-
politiki dwar l-enerġija, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tiegħu wara l-proposti tal-Kumitat Speċjali dwar l-
Isfidi tal-Politika u r-Riżorsi tal-Baġit għal UE Sostenibbli (SURE) u dwar il-qafas 
finanzjarju multiannwali l-ġdid, 

– wara li kkunsidra l-kontribuzzjonijiet mill-Parlamenti nazzjonali li ġejjin: il-Bundesrat 
Awstrijak, is-Senat u l-Kamra tad-Deputati Belġjani, l-Assemblea Nazzjonali tal-
Bulgarija, is-Senat tar-Repubblika Ċeka, il-Folketinget Daniż, l-Eduskunta Finlandiż, 
il-Bundestag Ġermaniż, il-Vouli Ton Ellinon Grieg, l-Assemblea Nazzjonali tal-
Ungerija, il-Kamra tad-Deputati Taljana, is-Saeima Latvjan, is-Seimas Litwan, l-
Assemblea tar-Repubblika tal-Portugall, l-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika tas-
Slovenja, ir-Riksdagen Svediż, u l-House of Lords u l-House of Commons tar-Renju 
Unit, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat Speċjali għall-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u 
Soċjali (A7-0000/2011),

A. billi l-ispejjeż soċjali tal-kriżi huma għoljin, bil-livell tal-impjiegi fl-UE jinżel b’1.8%, 
                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2009)0025.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0376.
3 Testi adottati, P7_TA-PROV(2011)0080.
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bir-riżultat ta’ 23 miljun persuna ekonomikament attiva qiegħda (9.6% tat-total), rata 
ta’ qgħad taż-żgħażagħ ta’ 21%, prospetti inċerti ta’ titjib fl-irkupru tal-livelli tal-
impjiegi u 17% taċ-ċittadini tal-UE fir-riskju tal-faqar;

B. billi l-bidliet fin-naħa t’isfel tal-Baħar Mediterran jistgħu jitqiesu bħala konsegwenza 
tal-interkonnessjoni tal-ekonomiji, u billi dawn iservu biex ifakkruna fil-valur tad-
demokrazija,

C. billi tliet snin wara l-kollass ta’ Lehman Brothers, ir-riforma tas-suq finanzjarju għadha 
ma laħqitx l-għan tagħha, li għandu jkun il-finanzjament tal-ħtiġijiet ta’ investiment fit-
tul u l-ħolqien tal-impjiegi, u r-riforma tal-governanza ekonomika għadha ma 
indirizzatx il-kwistjoni tal-iżbilanċi fil-livelli globali u tal-UE b’mod effiċjenti 
biżżejjed,

D. billi, sal-2013, it-tkabbir tal-produzzjoni huwa mistenni jonqos b'madwar 4.8% tal-
PGD f'termini annwali medji u, matul l-għaxar snin li ġejjin, mistenni jkun ħafna iktar 
baxx milli tul l-aħħar 20 sena,

E. billi l-kriżi turi nuqqas ta’ fiduċja u viżjoni fl-UE,

F. billi r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Ottubru 2010 argumentat b’mod ċar li l-ħtieġa issa 
hi ta’ strateġiji ċari, għażliet ta’ politika fit-tul approvati u ffinanzjati minn kulħadd li 
jipprovdu valur miżjud lis-27 Stat Membru, u għażliet mill-politiċi favur iċ-ċittadini u 
flimkien magħhom,

I. Id-dejn sovran Ewropew u l-kriżi tal-euro, inkluż il-ħruġ reċiproku ta’ dejn 
pubbliku u l-Eurobonds 

1. Ifakkar fit-trijangolu ta’ vulnerabilitajiet konnessi bejniethom, fejn il-kriżi finanzjarja 
kkawżat żieda konsiderevoli fid-defiċits pubbliċi, segwita minn tensjonijiet fis-swieq 
tad-dejn sovran;

2. Jenfasizza li l-klassifikazzjoni aktar baxxa tad-dejn sovran tal-Greċja, l-Irlanda, il-
Portugall u Spanja minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu wassal għal żieda 
qawwija fl-ispekulazzjoni u imġiba beżgħana mir-riskju min-naħa tal-investituri u li, 
bħala konsegwenza ta’ dan, il-finanzjament tas-suq b'rati sostenibbli ma baqax 
possibbli għall-Greċja u l-Irlanda, u rriżulta fl-għoti ta’ għajnuna finanzjarja mill-
programmi UE-FMI;

3. Jinnota li l-approċċi bilaterali jew multilaterali mill-Istati Membri huma ta’ theddida 
għall-integrazzjoni ekonomika, u jilqa’ l-prinċipju tas-Semestru Ewropew tal-
koordinazzjoni tal-politika ekonomika; 

4. Jenfasizza l-fatt li l-kriżi tad-dejn sovran żvelat ir-riskji tal-iżbilanċi intra-Ewropej; 
jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tirreaġixxi bħala entità unika, biex tiżviluppa politika fiskali 
komuni Ewropea b'baġit tal-UE suffiċjenti u biex tistabbilixxi dispożizzjonijiet 
adegwati għall-ġestjoni tal-kriżijiet u għall-konverġenza ekonomika u fiskali; 

5. Jirrikonoxxi l-isforzi għall-konsolidazzjoni tal-baġit u r-riformi strutturali li qed isiru 
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mill-Istati Membri li għandhom ħafna dejn; 

6. Jitlob li jitfassal pakkett ta’ riformi komprensiv, soċjalment inklużiv u koeżiv li 
jindirizza l-kawżi bażiċi fundamentali tal-kriżi tad-dejn pubbliku, biex jinkludi l-
istabbiliment ta' Teżor Ewropew li jsaħħaħ il-pedament ekonomiku tal-EMU; jitlob, 
barra minn hekk, miżuri biex jingħeleb in-nuqqas attwali ta’ kompetittività permezz ta’ 
riformi strutturali xierqa, fejn meħtieġ, u infiq pubbliku bbilanċjat; jirrimarka li l-Istati 
Membri jridu jerġgħu jkollhom finanzi pubbliċi sostenibbli;

7. Jitlob il-ħruġ tal-Eurobonds għat-trawwim tal-integrazzjoni tas-suq, likwidità akbar u 
spejjeż ta’ self aktar baxxi; jirrimarka li l-Eurobonds jistgħu jistimulaw il-konformità 
mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (SGP), flimkien ma’ riformi strutturali kkoordinati, u 
jistgħu jżidu l-istabilità tas-swieq kapitali u jipprovdu appoġġ għall-idea tal-euro bħala 
"żona ta’ kenn" globali; ifakkar li l-ħruġ komuni tal-Eurobonds jeħtieġ pass ulterjuri 
lejn politika ekonomika u fiskali komuni u għandu jsir b'tali mod li jkun ta’ benefiċċju 
għall-Istati Membri parteċipanti kollha u għaż-żona ewro kollha kemm hi;

8. Jipproponi, għalhekk, li l-ħruġ tal-Eurobonds għandu jkun limitat għal proporzjon ta’ 
dejn ta’ 60% tal-PGD in solidum bħala dejn sovran prijoritarju u għandu jkun marbut 
mal-inċentivi għat-tnaqqis tad-dejn sovran sa dan il-livell; jissuġġerixxi li l-għan 
ewlieni tal-Eurobonds għandu jkun it-tnaqqis tad-dejn sovran u l-prevenzjoni tal-
periklu morali; 

9. Jinnota li hemm qbil politiku dwar ir-rieżami tal-Artikolu 125 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) sabiex tinbidel is-sistema temporanja tal-
EFSF f’Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità (MES) permanenti sal-2013; jitlob li din il-
modifika tat-Trattat tippermetti li l-MES ikun ikkonvertit f'Aġenzija Ewropea għad-
Dejn aktar tard;

II. Żbilanċi globali u governanza globali

10. Ifakkar li l-USA u ċ-Ċina huma ż-żewġ pajjiżi li jikkontribwixxu l-iktar għall-iżbilanċi 
globali, u jitlob liċ-Ċina biex issir parteċipant attiv fis-sistema ta’ governanza 
ekonomika globali;

11. Jenfasizza li biex jerġa’ jkollna bilanċ globali hemm bżonn ta' approċċ assimetriku: 
pajjiżi b'bilanċi favorevoli esterni kbar (eż. iċ-Ċina) jeħtieġ li jiddiversifikaw il-muturi 
tat-tkabbir u jagħtu spinta lid-domanda interna, billi l-pajjiżi bi żbilanċi kbar (eż. l-
Istati Uniti) jeħtieġ li jżidu t-tifdil domestiku u jlestu r-riformi strutturali;

12. Jappoġġa l-G20 fl-isforzi tiegħu biex jirregola s-swieq tad-derivattivi tal-prodotti;
jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli u biex 
tiġġieled kontra l-ispekulazzjoni żejda; 

13. Ifakkar fl-importanza tal-materja prima għall-Unjoni Ewropea, kif ukoll is-sigurtà tal-
ikel u l-istabilità tal-prezzijiet tal-ikel għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-pressjonijiet 
inflazzjonarji li jikkawżaw globalment; 

14. Jitlob li jkun regolat aħjar it-tpartit ta' inadempjenzi ta' kreditu;
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15. Jieħu nota tat-tendenza li jkunu investiti ammonti kbar mill-privat fl-ekonomiji 
emerġenti, bi flussi ta’ dħul ta’ kważi triljun USD mistennija fl-2011; jenfasizza l-
ħtieġa li tkun evitata l-formazzjoni ta’ bżieżaq spekulattivi permezz tal-kontroll u s-
sorveljanza tal-flussi globali tal-kapital, u billi tingħata prijorità lill-miri 
makroekonomiċi qabel l-istabilità finanzjarja;

16. Jinnota t-tiġdid tal-konċentrazzjoni tal-atturi fis-suq finanzjarju, kif wera l-amalgamar 
ta ' Deutsche Börse u NYSE Euronext, u jenfasizza li r-riskji assoċjati mal-movimenti 
spekulattivi ġodda joħolqu kondizzjonijiet mhux ottimali għall-finanzjament fit-tul;

17. Jenfasizza l-fatt li l-UE għandha kont kurrenti bbilanċjat u ma tikkontribwixxix għall-
iżbilanċi globali, iżda tkun milquta b'mod qawwi mill-korrezzjoni diżordinata tal-
iżbilanċi permezz tad-deprezzament tad-dollaru Amerikan; jinnota li l-UE għandha 
tikkoordina l-politiki tagħha dwar il-kummerċ u l-iżbilanċi tal-munita mill-qrib mal-
Istati Uniti bil-ħsieb li jkun evitat id-deprezzament rapidu tad-dollaru;

18. Jenfasizza li l-UE jenħtieġ tindirizza għadd ta’ sfidi sabiex ittejjeb ir-rwol tagħha bħala 
attur globali, u dawn huma: tkabbir dgħajjef intern u tal-impjiegi; żbilanċi interni li qed 
jiżdiedu mal-approfondiment tas-suq intern u l-UEM; diffikultajiet fl-irkupru tal-
kompetittività u l-bini ta’ konverġenza; nuqqas ta' importanza politika fil-livell 
internazzjonali;

19. Ifakkar li l-UE għandha "titkellem b'vuċi waħda" u tippromwovi globalment id-
demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, kondizzjonijiet tax-xogħol deċenti, governanza 
tajba, l-iżvilupp sostenibbli u l-kummerċ ġust, f'konformità mal-aġenda interna tagħha, 
kif ukoll tiġġieled kontra l-korruzzjon, il-frodi tat-taxxa, u r-rifuġji fiskali;

20. Ifakkar fl-insistenza tiegħu dwar riforma wiesgħa tal-governanza ekonomika u 
finanzjarja globali, sabiex tkun promossa t-trasparenza u r-responsabbiltà u sabiex tkun 
żgurata l-koerenza bejn il-politiki tal-istituzzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji 
internazzjonali; jitlob li l-istituzzjonijiet ta’ Bretton Woods ikunu integrati fis-sistema 
tan-NU, fejn għandhom jaħdmu mad-WTO, l-ILO u ma’ organizzazzjoni ambjentali 
dinja li teħtieġ li tinħoloq;

21. Jitlob li l-G20, li jirrappreżenta 85% tal-PGD dinji, jinbidel f’Kunsill għas-Sigurtà 
Ekonomika ġdid; jitlob, barra minn hekk, li ssir riforma tal-FMI u biex dan jingħata 
iktar riżorsi finanzjarji, sabiex jissaħħaħ ir-rwol tiegħu fis-sorveljanza ekonomika u 
finanzjarja tal-membri tiegħu, bil-għan li tkun stabbilita xibka ta’ sikurezza kredibbli 
għall-ġlieda kontra l-iżbilanċi globali;

22. Jistieden l-introduzzjoni ta’ arranġamenti ġodda għall-għajnuna finanzjarja, kif ġej:

– FMI riformat jista’ jaġixxi ta’ sellief tal-aħħar istanza u jista’ jelimina l-ħtieġa
tal-pajjiżi individwali li jakkumulaw riżervi ta' likwidità jekk tissaħħaħ il-kapaċità 

tiegħu li jipprovdi likwidità fuq żmien qasir u xbieki ta’ sigurtà finanzjarja iktar 
b'saħħitha;

– l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju (MDGs); il-kriżi attwali enfasizzat il-ħtieġa 
tal-ħolqien ta’ inċentivi għas-swieq finanzjarji biex ifittxu investiment fit-tul u
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żvilupp (sostenibbli); ir-rwol finanzjarju tal-banek ta’ żvilupp multilaterali għandu 
jiġu aġġornat u mtejjeb b’reazzjoni għaż-żieda fit-talbiet ta’ finanzjament minn pajjiżi 
li qiegħdin jiżviluppaw; parti sinifikanti mid-dħul mit-taxxa fuq it-transazzjonijiet 
finanzjarji (FTT) għandha tkun imwarrba għall-finanzjament tal-MDGs;

III.L-argumenti favur sistema monetarju ġdid

23. Ifakkar li gwerra tal-valuti tista’ twassal biex jisfaw fix-xejn l-isforzi taċ-ċittadini tal-
UE b’risposta għall-ħtieġa li jitnaqqas id-dejn sovran u jsiru riformi strutturali; ifakkar 
li r-regoli tas-sistema ta’ kummerċ multilaterali (WTO) ma jkoprux flussi ta’ kapital u 
m'għandhomx kontroparti fil-forma ta’ sistema monetarja multilaterali;

24. Jirrikonoxxi t-tħassib globali dwar il-funzjonament tas-sistema monetarja 
internazzjonali u jitlob li ssir qabża kbira 'l quddiem urġentement; jitlob, għalhekk, it-
twaqqif ta’ sistema monetarja internazzjonali ġdida (IMS) immirata lejn kooperazzjoni 
makroekonomika sistematika u komprensiva bi tkabbir globali sostenibbli u bbilanċjat; 

25. Jenfasizza li l-IMS għandha tindirizza inter alia: 

– ir-rati tal-kambju: l-ewwel pass għandu jkun li nimxu skont politiki li jippermettu r-
rati tal-kambju jaġġustaw gradwalment għal elementi fundamentali ekonomiċi u 
soċjali: 

– valuta ta' riserva: riformi fis-sistema ta’ riserva internazzjonali se jkunu meħtieġa 
biex ikunu evitati riservi li jwasslu għal żbilanċi globali; ir-riserva internazzjonali 
attwali bbażata fuq id-dollaru tista’ tkun sostitwita gradwalment minn sistema 
multilaterali (ġabra ta’ valuti, inkluż l-euro, valuti bi drittijiet speċjali ta’ prelevament 
(SDRs) u ta’ swieq emerġent ewlenin bħall-yuan Ċiniżi u r-real Brażilijan);

– flussi ta’ kapital; sistema multilaterali tar-regoli li trid tkun adottata biex 
tiffavorixxi movimenti ta’ kapital fuq perjodu twil ta’ żmien biex tiffaċilita flussi ta’ 
ħruġ ta’ kapital ordinarji u biex tevita effetti ta’ xkiel fi swieq frammentati tat-titoli u 
biex tiżgura l-funzjonament trasparenti, miftuħ u bla xkiel tas-swieq tal-bonds tat-teżor;

26. Jitlob, barra minn hekk, li ssir riflessjoni dwar il-possibbiltà - fuq perjodu ta' żmien twil 
- tal-ħolqien ta' valuta ta’ riserva globali bbażata fuq l-iżvilupp u t-trasformazzjoni tal-
SDRs u tal-FMI;

IV. Iż-żieda fil-kompetittività u s-sostenibilità tal-UE, l-implimentazzjoni tal-
istrateġija UE 2020 bit-trawwim tal-innovazzjoni u l-investiment fuq perjodu ta' 
żmien twil għall-impjiegi u t-tkabbir

Kompetizzjoni, konverġenza u l-istrateġija UE 2020

27. Jitlob li tingħata kunsiderazzjoni sħiħa u konsistenti għall-istrateġija UE 2020 u għal 
kull żbilanċ intern tal-UE fid-definizzjoni tal-kontenut tas-Semestru Ewropew;

28. Jenfasizza li s-suċċess tal-istrateġija UE 2020 tiddependi fuq is-sjieda tagħha mill-Istati 
Membri, il-parlamenti nazzjonali u s-sieħba soċjali; ifakkar fl-importanza ta' djalogu 



PE460.836v01-00 8/16 PR\860361MT.doc

MT

soċjali u negozjar kollettiv b'saħħithom fil-qafas tal-istrateġija UE 2020, kif ukoll tal-
promozzjoni ta’ djalogu soċjali Ewropew ġenwin dwar il-politiki u l-miżuri 
makroekonomiċi;

29. Jenfasizza li l-konsolidazzjoni fiskali għandha tkun akkumpanjata minn miri għal 
żmien medju u twil bħal dawk identifikati mill-istrateġija Ewropa 2020, speċjalment 
rigward il-ġlieda kontra l-qgħad u l-faqar, kif ukoll l-investiment fl-infrastruttura u 
f’ekonomija bbażata fuq l-għarfien; jinnota li l-politiki nazzjonali differenti u tal-UE 
għandhom jipprovdu appoġġ koerenti għall-istrateġija u li d-dixxiplina tal-baġit
waħidha mhix se ssolvi l-problemi kollha;

30. Jinnota l-isfidi li jirriżultaw mill-kriżi, bi tnaqqis kbir fl-attività ekonomika, tnaqqis fir-
rata tat-tkabbir ikkawżat minn żieda qawwija fil-qgħad strutturali u fit-tul, u tnaqqis fir-
rati tal-investiment pubbliku u privat, kif ukoll żieda fil-kompetizzjoni minn ekonomija 
emerġenti;

31. Jirrikonoxxi li, biex jingħelbu l-iżbilanċi attwali ġewwa l-UE, l-approċċ ‘wieħed għal 
kulħadd’ mhux se jkun biżżejjed u li, sabiex inkunu effettiv, il-koordinazzjoni politika 
ekonomika jeħtieġ li tqis sew il-punti tat-tluq tal-ekonomiji differenti fl-UE;

32. Jitlob kompatibilità akbar u komplementarjetà akbar bejn il-baġits nazzjonali u l-baġit 
tal-UE; huwa tal-fehma li l-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss għandu jiffoka fuq l-
oqsma prijoritarji ewlenin tal-istrateġija UE 2020 u għandhom jimmiraw li jżidu l-livell 
tan-nefqa tal-UE, speċjalment meta niġu għall-finanzjament tal-inizjattivi ewlenin fl-
oqsma fejn l-UE għanda kompetenza kondiviża mal-Istati Membri, li jistgħu jipprovdu 
valur miżjud Ewropew qawwi; 

33. Jenfasizza li kemm il-politiki agrikoli u ta’ koeżjoni għandu jkollhom rwol ewlieni 
b’appoġġ tal-istrateġija UE 2020; jemmen li l-implimentazzjoni tal-istrateġija UE 2020 
għandha tinkludi aspetti differenti bħalma huma l-allinjament tal-baġits nazzjonali u 
tal-UE, inkluża l-PAK, u l-Fondi ta’ Koeżjoni, pereżempju billi tkun garantita 
allokazzjoni ġusta tar-riżorsi bejn ir-reġjuni, kif ukoll infiq fuq l-edukazzjoni, l-
innovazzjoni u r-riċerka u l-iżvilupp;

34. Ifakkar, barra minn hekk, li l-istrateġija UE 2020 se tkun kredibbli biss jekk tkun 
appoġġjata minn riżorsi finanzjarji adegwati, u għalhekk huwa favur:

– konklużjonijiet konsistenti tal-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss u baġit tal-UE 
li jiffoka fuq politiki li jikkontribwixxu fuq l-ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija UE  
2020;

– id-distribuzzjoni tal-fondi tal-UE fuq il-bażi tal-effikaċità ekonomika u soċjali 
tagħhom; fondi mhux meħuda mill-Istati Membri għandhom ikunu riallokati għall-
investiment pubbliku fil-livell tal-UE għall-proġetti ta' infrastruttura, edukazzjoni, 
innovazzjoni, riċerka u żvilupp;

– l-għoti ta’ assistenza teknika mmirata għat-titjib tar-rata tal-utilizzazzjoni tal-fondi 
u r-realizzazzjoni effettiva tal-proġetti ta' investiment;
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– żvilupp ulterjuri u użu ottimali ta’ arranġamenti innovattivi ta’ finanzjament; 

– azzjoni li tiżgura d-disponibilità ta’ ammonti ferm akbar ta’ kapital ta’ riskju 
marbut ma’ investiment fit-tul; 

– azzjoni biex tiżgura aċċess iktar faċli għall-fondi; 

– aċċess iktar faċli għall-fondi u inqas burokrazija għall-SMEs; 

Politiki dwar l-enerġija u s-suq intern

35. Iqis li l-istabbiliment ta’ Komunità Ewropea għall-Enerġija, notevolment fid-
dimensjoni esterna tagħha, u l-Att dwar is-Suq Uniku huma inizjattivi politiċi ewlenin 
li jsostnu l-pedamenti tal-miri tal-UE 2020 miri u l-inizjattivi ewlenin; jenfasizza li l-
kriżi wriet biċ-ċar l-importanza tat-tisħiħ tal-bażi industrijali tal-UE u l-potenzjal ta’ 
innovazzjoni permezz tal-faċilitazzjoni tal-aċċess għas-suq u l-mobilità u l-ġlieda 
kontra l-frammentazzjoni soċjali u territorjali fl-UE kollha;

36. Ifakkar li l-aċċess għall-enerġija u l-materji primi, kif ukoll l-użu effiċjenti tagħhom, 
jikkontribwixxu biex tkun żgurata l-kompetittività tal-UE; 

Il-migrazzjoni

37. Jenfasizza li kemm ir-rivoluzzjonijiet kbar fir-reġjuni tal-viċinat tagħna u kemm l-
iżviluppi demografiċi ġewwa l-UE jitolbu politika ta’ migrazzjoni komuni; jenfasizza li 
għandha titħeġġeġ mobilità akbar tal-ħaddiema bl-għoti ta’ kundizzjonijiet u drittijiet 
indaqs fl-impjiegi u soċjalment għall-ħaddiema kollha, flimkien mal-possibbiltà tat-
trasferiment tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali u tal-pensjoni;

L-SMEs, l-innovazzjoni u r-riċerka u l-iżvilupp

38. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tinkoraġġixxi u tiffaċilita iktar finanzjament fil-forma 
ta' ishma azzjonarji għall-SMEs, permezz ta’ kapital ta’ riskju jew tar-reġistrazzjoni tal-
ishma, u in inqas dipendenza fuq id-dejn, speċjalment f’kumpaniji ta’ teknoloġija 
avvanzata li jkunu għadhom kemm fetħu, li jkunu fi bżonn kbir ta’ kapital għar-riċerka 
u l-iżvilupp;

39. Iħeġġeġ sabiex il-Bank Ewropew tal-Investiment/il-Fond Ewropew tal-Investiment 
(BEI/FEI) jingħataw ir-rwol ewlieni fil-ħelsien ta’ fondi għall-SMEs bl-użu ta’ 
proċeduri aktar effiċjenti u aktar ċari, sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jsibu l-punt ta’ dħul 
tagħhom faċilment; Jirrakkomanda li l-BEI/FEI għandhom jaġixxu ta’ filtru, billi 
jiffokaw fuq is-setturi ta’ prijorità t-tajba skont l-istrateġija UE 2020, u bħala font ta’ 
pariri għal gruppi magħżula ta’ SMEs, billi jieħdu sehem fid-diskussjonijiet mal-banek 
u t-timijiet ta’ ġestjoni tar-riskju tagħhom bl-għan li jgħinu lill-SMEs jiksbu self fit-tul;

40. Jenfasizza li l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi ta’ finanzjament tal-UE għandha 
tappoġġa sistematikament lill-SMEs fis-suq intern u globalment; 

It-tassazzjoni
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41. Jenfasizza li kemm l-UEM u kemm is-suq intern jeħtieġu orjentazzjoni aktar b'saħħitha 
lejn l-armonizzazzjoni fiskali; jappoġġa l-Kummissjoni fl-isforzi tagħha biex tittratta l-
kompetizzjoni fiskali dannuża, l-evitar jew il-frodi tat-taxxa u r-rifuġji fiskali kemm fl-
UE u kemm fil-livell internazzjonali, biex ittejjeb is-sistemi ta’ ġbir tat-taxxa u 
tintroduċi taxxa korporattiva kkonsolidata komuni; jilqa’ l-istrateġija tal-VAT li 
għandha tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni bil-ħsieb li tinstab sistema li ma tistax 
issirilha frodi;

42. Jemmen li mossa bħal din li tkun kritika fil-kuntest attwali, fejn l-Istati Membri 
għandhom bżonn jikkonsolidaw il-baġits tagħhom; jinnota li l-kompetizzjoni fiskali 
hija aċċettabbli biss sakemm dan ma tipperikolax il-kapaċità tal-Istati Membri li jiġbru 
l-introjtu li ġustament jistgħu jippretendu; 

43. Jemmen li d-distribuzzjoni tal-fondi tal-UE għandha tqis l-istrateġija ta’ tassazzjoni tal-
Istati Membri u r-rieda tagħhom li jikkooperaw fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u 
fil-promozzjoni tal-armonizzazzjoni fiskali;

L-impjiegi

44. Jenfasizza li impjiegi ġodda u impjiegi aħjar huma prekundizzjoni għall-kisba ta’ 
tkabbir ġust, aħdar u intelliġenti, u għalhekk jitlob:

– li jinħolqu impjiegi ġodda fis-setturi bbażati fuq l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-
iżvilupp, bħas-setturi tal-enerġija u l-ambjent: 

– azzjoni biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa u ħaddiema kbar fl-età fis-suq tax-
xogħol u  biex jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ;

– l-iżvilupp ta' opportunitajiet ta’ impjieg u programmi ta’ inklużjoni soċjali  
għall-gruppi l-aktar vulnerabbli;

– impjiegi sostenibbli u ta’ kwalità għolja li jipprodu dħul deċenti f’żoni agrikoli u 
rurali; 

45. Jemmen li għad hemm ħtieġa li tkun inidirizzata l-kwistjoni ta’ governanza 
korporattiva fir-rigward ta' inċentivi għall-ġestjoni tal-investiment fit-tul u l-ħolqien 
tal-impjiegi; jissuġġerixxi li għandu jinħareġ rapport annwali li jevalwa r-responsabilità 
soċjali korporattiva għall-kumpaniji b'aktar minn 250 impjegat u fatturat ta’ aktar minn 
EUR 50 miljun;

Strateġija għall-edukazzjoni 

46. Jenfasizza l-importanza tar-riforma tal-edukazzjoni u s-sistemi ta’ taħriġ sabiex in-nies 
jingħataw b’mod aħjar l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex ikunu żgurati livelli ogħla ta' 
impjiegi, produttività, tkabbir u kompetittività; jinnota li, sal-2020, 85% tal-impjiegi se 
jeħtieġu ħiliet ta’ livell għoli jew medju, bil-proporzjon ta’ impjiegi għal dawk bi ftit 
kwalifiki jaqa’ għal 15%;

47. Jipproponi l-istabbiliment ta’ proġett Ewropew fil-forma ta’ sħubijiet pubbliċi-privati 
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(PPPs) dwar it-tagħlim tul il-ħajja miġbura f’qafas Ewropej bl-użu tal-programm 
Erasmus bħala mudell għall-koordinazzjoni ta’ PPPs fil-livelli nazzjonali u reġjonali; 
huwa tal-fehma li tali proġett għandu jinvolvi gruppi ta’ universitajiet, industriji, swieq 
finanzjarju u SMEs u għandu jagħti lill-ħaddiema, inklużi gruppi vulnerabbli bħan-
nisa, ħaddiema żgħażagħ u dawk aktar anzjani, kif ukoll ħaddiema temporanji u 
ħaddiema migranti, aċċess għal taħriġ, b'mod partikolari fil-ħiliet trasferibbli fl-
ekonomija bbażata fuq l-għarfien; 

48. Jappoġġa bil-qawwa ż-żieda fl-għadd tal-istudenti fl-Ewropa billi jitnaqqsu l-ostakoli 
għall-mobilità tagħhom, jitjiebu r-rabtiet bejn id-dinja akkademika u dik tan-negozju u 
titrawwem mentalità aktar intraprenditorjali fis-soċjetà; jipproponi l-introduzzjoni ta’ 
borża ta’ studju Ewropea għall-innovazzjoni li għandha tikkontribwixxi għat-trawwim 
tal-għarfien trawwim u l-ħiliet impjegati f'setturi innovattivi, filwaqt li jkun permessi l-
istabbiliment ta’ netwerks u kooperazzjoni fl-UE;

49. Jappoġġa l-appell mill-Assoċjazzjoni Universitarja Ewropea (EUA) għal żieda fl-
investiment pubbliku fl-edukazzjoni ogħla għal 3% tal-PGD; jemmen li din il-mira 
teħtieġ evalwazzjoni kwalitattiva ta’ tali nefqa fl-evalwazzjoni tal-SGP; 

V. Naħsbu f’impostazzjoni ġdida għall-UE:  lil hinn mill-governanza ekonomika 
Ewropea

50. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea tinsab f’salib it-toroq: jew l-Istati Membri jiddeċiedu li 
jingħaqdu mal-isforzi għall-approfondiment tal-integrazzjoni jew, minħabba l-istaġnar 
fil-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet livell u d-diverġenzi fil-livell ekonomiku, l-UE tista’ 
titfarrak; 

51. Jistieden unjoni politika akbar fejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jingħataw rwol aktar 
b'saħħtu fl kemm fit-tfassil u kemm fil-koordinazzjoni ta’ politiki komuni;

52. Jenfasizza li l-governanza ekonomika, bil-politiki ekonomiċi, fiskali u soċjali 
konverġenti, trid tiġi organizzata bl-użu tal-metodu Komunitarju u mmexxija mill-
istituzzjonijiet tal-Unjoni;

53. Iqis li l-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) 
u t-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej hija l-ewwel pass fid-direzzjoni t-tajba iżda 
jemmen li hi meħtieġ progress ikbra sabiex tkun żgurata sorveljanza diretta fil-livell ta’ 
UE ta’ istituzzjonijiet sistemiċi bħall-entitajiet b'livell għoli ta' djun; jenfasizza l-ħtieġa 
li l-aġenziji l-ġodda jkunu pprovduti bir-riżorsi umani u finanzjarji proporzjonati mar-
responsabilitajiet tagħhom; 

54. Jemmen li, flimkien mas-sorveljanza bl-għan li tiżgura l-istabbiltà finanzjarja, hemm 
ħtieġa għal sorveljanza ta’ bżieżaq potenzjali u għall-allokazzjoni ottimali tal-kapital 
fil-dawl tal-isfidi u l-objettivi makroekonomiċi u li l-politika dwar it-tassazzjoni jeħtieġ 
li tintuża bħala għodda għal dan il-għan ukoll;

55. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposti għar-regolament ta’ strutturi tas-suq finanzjarju 
li d-daqs tagħhom jista’ jkun ta’ theddida għall-kapaċità tar-regolaturi li jirreżistu t-
talbiet tagħhom, u għas-superviżuri li jagħmlu superviżjoni ġenerali tal-attivitajiet 



PE460.836v01-00 12/16 PR\860361MT.doc

MT

tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa kemm hu opportun li tiddistingwi 
bejn banek għall-investiment u dawk ta’ depożitu;

56. Jenfasizza li biex tingħeleb il-kriżi tad-dejn pubbliku u jiżdiedu l-kompetittività, il-
konverġenza u s-solidarjetà tal-UE jeħtieġu orjentazzjoni tal-kompetenzi u l-infiq lejn 
l-Unjoni;

57. Jikkonkludi li l-UE għandha bżonn tagħmel qabża kbira 'l quddiem biex tapprofondixxi 
l-unjoni politika u l-integrazzjoni ekonomika, fejn l-unjoni monetarja tikkorrispondi 
għal baġit komuni tal-UE ta’ bejn 5% u 10% tal-PGD tal-Unjoni u tnaqqis 
korrispondenti fil-baġits nazzjonali biex tiżgura n-newtralità tat-taxxa għaċ-ċittadini 
hekk kif il-politiki nazzjonali jkunu ssostitwiti (eż. fl-oqsma tal-politika barranija u tas-
sigurtà, is-setturi tal-enerġija u trasport, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u r-riċerka u l-
iżvilupp);

58. Jenfasizza l-bżonn li jintlaħaq bilanċ aħjar bejn il-politiki ekonomiċi u soċjali, inkluż 
permezz tat-tisħiħ u l-istituzzjonalizzazzjoni tar-rwol tad-djalogu makroekonomiku 
soċjali;

59. Ifakkar li l-Unjoni Ewropea tnissel il-leġittimità tagħha mill-valuri demokratiċi li 
tipproġetta, l-għanijiet li ssegwi u l-poteri u l-istrumenti li tipposjedi; huwa tal-fehma li 
l-approfondiment tal-integrazzjoni ekonomika Ewropea u l-iżgurar tal-istabbiltà taż-
żona tal-euro u tal-Unjoni kollha kemm hi, ikun jeħtieġ tibdiliet ulterjuri rigward: ir-
rappreżentanza esterna taż-żona tal-euro; il-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata dwar 
it-taxxa korporattiva u l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa; il-ħruġ reċiproku ta’ dejn 
sovran u tal-Eurobonds; il-kapaċità tal-UE li tissellef; bilanċ aħjar bejn il-politiki 
ekonomiċi u soċjali; riżorsi proprji għall-baġit tal-UE; u r-rwoli tal-parlamenti 
nazzjonali u l-Parlament Ewropew;

60. Jitlob li t-Trattat Euratom ikun ittrasformat f’Komunità Ewropea għall-Enerġija 
b'responsabilità għall-kapaċitajiet tal-ġenerazzjoni ta’ enerġiji ġodda, enerġiji 
rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija, grids għat-trasmissjoni, faċilitajiet ta’ ħżin u s-
sigurtà tal-provvista, negozjati ma’ pajjiżi terzi u l-forniment ta’ servizzi universali bi 
prezzijiet raġonevoli; 

61. Iqis li, flimkien mal-bidliet fit-trattat għall-mekkaniżmu tal-istabilità, dawn il-
kwistjonijiet interkonnessi għandhom jiġu ttrattati fil-qafas ta’ Konvenzjoni, skont l-
Artikolu 48(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

62. Jemmen li, jekk ma jkunux ittrattati, se jkun neċessarju li jsir rikors għall-
kooperazzjoni msaħħa skont l-Artikolu 329 tat-TFUE, sabiex iż-żona tal-euro tkun 
tista’ tiffunzjona b'mod demokratiku u effiċjenti;

63. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-President tal-
Eurogroup, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, lill-Kumitat 
tar-Reġjuni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lis-sħab soċjali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-mandat u l-proroga tal-mandat

Bid-deċiżjoni tas-7 ta' Ottubru 2009, il-Parlament Ewropew waqqaf il-Kumitat Speċjali 
dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali (Kumitat CRIS):

Fl-20 ta' Ottubru 2010, il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Kriżi 
Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali: rakkomandazzjonijiet dwar il-miżuri u l-inizjattivi li 
għandhom jittieħdu fuq il-bażi tar-rapport ta' nofs il-perjodu adottati fil-Kumitat fid-29 ta’ 
Settembru 2010.
Iżda kieku intemm il-mandat tal-kariga tal-kumitat speċjali fin-nofs tat-taqlib finanzjarju, 
ekonomiku u soċjali kienet tingħata l-impressjoni li l-Parlament Ewropew iqis il-kriżi 
solvuta, waqt li s-swieq finanzjarji kienu 'l bogħod milli jergħu jkunu stabbli u ċ-ċittadini u 
l-intrapriżi kienu għadhom qed jitħabtu ma' iktar theddid ekonomiku u soċjali. Il-kriżi 
finanzjarja, ekonomika u soċjali tas-snin 2007-2009 kienet fundamentalment ta’ sfida 
għas-sistema ta’ governanza attwali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. L-UE kienet qed 
tassisti għall-kriżi ekonomika u soċjali l-aktar serja fl-UE minn mindu ġiet stabbilita u 
theddida mingħajr preċedenti u ħarxa għall-istabilità tal-euro b’konsegwenzi serji għall-
istabilità ekonomika u soċjali u l-koeżjoni fl-UE. Fl-agħar xenarju, xejn inqas mill-
eżistenza tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, is-suq intern, u l-bażi soċjali tal-Unjoni 
Ewropea dehru li kienu fil-periklu.

Dawn is-sejbiet u l-isfidi kienu identifikati fir-rapport interim. Il-ħidma mwettqa fil-
kumitat CRIS s'issa ippermettitilna nakkwistaw għarfien profond u olistiku tal-kriżi, naslu 
għal konklużjonijiet u nagħmlu rakkomandazzjonijiet importanti. L-investimenti pubbliċi u 
l-aspetti tal-politika fiskali kienu fost il-prijoritajiet ewlenin tagħna u s-sejbiet dwar din il-
kwistjoni kellhom ikunu investigati aktar - safejn għandu x’jaqsam il-baġit tal-UE - mill-
Kumitat Speċjali dwar l-Isfidi tal-Politika u r-Riżorsi Baġitarji għal Unjoni Ewropea 
Sostenibbli wara l-2013 (SURE).
Fid-dawl ta’ dak li ssemma hawn fuq, il-proroga tal-mandat tal-Kumitat Speċjali CRIS 
kienet meħtieġa sabiex: 
- jiżviluppa rakkomandazzjonijiet għal mudell ta’ tkabbir sostenibbli għall-UE, li 
jikkomplementa r-rakkomandazzjoniiet tal-CRIS diġà adottati mill-Parlament Ewropew. 
Dawn ir-rakkomandazzjonijietaddizzjonali għandhom imbagħad jiġu kkunsidrati mill-
Kumitat Speċjali dwar l-Isfidi tal-Politika u r-Riżorsi Baġitarji għal Unjoni Ewropea 
Sostenibbli wara l-2013 (SURE) imsemmi hawn fuq;

- jitwaqqfu mekkaniżmi u jkunu żviluppati politiki koordinati li jistgħu jwasslu lill-Istati 
Membri biex joħorġu mill-kriżi tad-dejn pubbliku u jevitaw li terġa’ tiġri billi jindirizzaw 
il-kawżi tagħha, waqt li jrawmu tkabbir qawwi u sostenibbli u l-impjiegi. Barra minn hekk, 
huwa meħtieġ aktar xogħol għall-iżvilupp ta’ mekkaniżmu vijabbli tal-UE għall-ġestjoni 
tal-kriżijiet u għad-definizzjoni ta' strateġija politika għall-futur, li tinkludi u tkun marbuta 
mar-riforma tal-governanza ekonomika Ewropea, l-Istrateġija UE 2020, il-politika fiskali u 
l-implikazzjonijiet baġitarji, ir-regolamentazzjoni finanzjarja u s-superviżjoni kif ukoll ir-
riforma tal-governanza globali u r-rappreżentanzai tal-UE fuq skala globali;
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- jiżviluppa kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlamenti Nazzjonali, li kien meħtieġ li jiġu 
kkonsultati fuq il-bażi tar-rapport adottat f'Settembru 2010;

Għalhekk, il-Parlament Ewropew iddeċieda fis-16 Ġunju 2010 li jttawwal il-mandat tal-
Kumitat CRIS sal-aħħar ta’ Lulju 2011;

Il-metodu u l-programm ta’ ħidma tat-tieni mandat 

1. Ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport ta' nofs it-terminu għandhom jitqiesu 
bħala acquis u ma għandhomx jerġgħu jkunu diskussi:

Minnufih wara l-adozzjoni tar-rapport ta’ nofs it-terminu tal-Kumitat CRIS fis-seduta 
plenarja, il-Koordinaturi tal-CRIS iddeċidew li jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet tar-
rapport ta’ nofs it-terminu bħala l-ftehim komuni u acquis li ma għandux jerġa’ jkun 
miftuħ. 

Il-Koordinaturi tal-CRIS iddeċidew li matul it-tieni terminu jikkonċentra fuq sitt temi 
ewlenin u fuq skambji ta’ fehmiet mal-Parlamenti Nazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea.

2.  Skambju ta’ opinjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea ffukati fuq sitt temi 
ewlenin:

Is-sitt suġġetti ewlenin li ġejjin kienu diskussi fil-Kumitat fil-format ta’ skambju ta’ 
fehmiet, ibbażati fuq dokumenti ta' tagħrif ippreparati kemm mid-Dipartiment tal-Politika 
tal-PE u kemm mill-Kummissjoni Ewropea:

1. id-dejn sovran Ewropew u l-kriżi tal-euro: inkluż il-ħruġ reċiproku ta' dejn 
pubbliku u Eurobonds, fl-20 ta’ Jannar 2011;

2. żbilanċi globali u governanza globali fil-31 ta’ Jannar 2011;
3. l-argumenti favur sistema monetarju ġdid fil-31 ta’ Jannar 2011;
4. iż-żieda fil-kompetittività u s-sostenibilità tal-UE;  l-implimentazzjoni tal-

istrateġija UE 2020 permezz tat-trawwim tal-innovazzjoni, l-investiment fit-tul 
għal impjiegi u t-tkabbir fl-10 ta’ Frar 2011; 

5. il-finanzjament tal-ekonomija reali u l-Ewropa tal-valur miżjud, bonds tal-
proġetti u it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji fit-28 ta’ Frar 2011;

6. Naħsbu f’impostazzjoni ġdida għall-UE:  lil hinn mill-governanza ekonomika 
Ewropea fit-28 ta’ Frar 2011;

Laqgħat miftuħa tal-Koordinaturi mal-Kummissarji

Barra minn hekk il-Kumitat CRIS kellu sitt laqgħat fil-format ta’ laqgħat tal-koordinaturi 
miftuħa mal-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Joaquin Almunia, il-
Kummissarju għas-Suq Intern u s-Servizzi Michel Barnier, il-Kummissarju għat-
Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali, il-Verifika u Kontra l-Frodi Algirdas Šemeta, il-
Kummissarju għall-Industrija u l-Intraprenditorija Antonio Tajani, il-Kummissarju għall-
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Enerġija Günther Oettinger u l-Kummissarju għall-Politika Reġjonali Johannes Hahn.

3. Prijorità għall-iskambju ta’ fehmiet mal-Parlamenti Nazzjonali:

L-iskambju ta’ fehmiet mal-Parlamenti Nazzjonali sar fil-forma ta’ żjarat mir-
rappreżentanti tagħhom lill-Kumitat CRIS, żjarat lill-għadd ta’ Stati Membri, intbagħat 
kwestjonarju dwar kwistjonijiet marbuta mal-kriżi lill-Parlamenti Nazzjonali u finalment 
saret il-laqgħa interparlamentari konġunta.

Żjarat minn rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Kummissjonijiet ta' Inkjesta 
dwar il-Kriżi Finanzjarja fi Brussell

 Skambju ta’ opinjonijiet mas-Sur Jan de Wit, President tal-Inkjesta tal-Kumitat fis-
Sistema Finanzjarja, tal-Kamra tad-Deputati, tal-Parlament tal-Olanda fis-27 ta’ 
Ottubru 2010;

 Skambju ta’ opinjonijiet mas-Sur Henri Emmanuelli, President tal-Kumitat ta’ 
Inkjesta dwar il-mekkaniżmi ta' spekulazzjoni li jaffettwaw il-funzjonament tal-
ekonomija u s-Sur Jean-Francois Mancel, Rapporteur, Assemblea Nazzjonali, il-
Parlament Franċiż tas-26 ta’ Jannar 2011;

 Smigħ mas-Sur Phil Angelides, President tal-Kummissjoni għall-Inkjesta dwar il-
Kriżi Finanzjarja tal-USA (FCIC) fil-11 ta’ April 2011;

Żjarat lill-Assemblej Nazzjonali

 Żjara lis-Senat, il-Parlament tar-Repubblika Ċeka, fi Praga fil-5 ta’ Jannar 2011;

 Delegazzjoni għall-Assembleia da República, il-Parlament Portugiż, f’Lisbona 
mill-11
sat-12 ta' Jannar 2011;

 Delegazzjoni għall-Congreso de los Diputados u Senado, il-Parlament Spanjol 
f’Madrid mit-12 sat-13 ta' Jannar 2011;

 Delegazzjoni għall-House of Commons u l-House of Lords, il-Parlament tar-Renju 
Unit, Londra fis-27 ta’ Jannar; 

 Żjara lid-Deutscher Bundestag, il-Parlament Ġermanżi, f’Berlin fit-8 ta’ Frar 2011;

 Delegazzjoni għall-Parlament Elleniku, il-Parlament Grieg, f’Ateni mill-21 sat-22 
ta’ April 2011; 

Fil-Portugal, Spanja, ir-Renju Unit u l-Greċja, il-Kumitat CRIS iltaqa’ wkoll ma’ 
rappreżentanti tal-gvern, tal-banek ċentrali, tal-industrija u tal-SMEs u s-sieħba soċjali.
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Laqgħa interparlamentari konġunta mar-rappreżentanti tal-Parlament Nazzjonali

L-avveniment l-iktar importanti tat-tieni mandat kienet il-laqgħa interparlamentari 
konġunta tal-14 ta’ Marzu 2011 mar-rappreżentanti tal-parlament nazzjoni bit-tema:  
"Ninvestu fl-ekonomija reali: Għodda għat-tkabbir, l-innovazzjoni u l-koeżjoni":

- “Il-valur miżjud Ewropew: investiment strateġiku fit-tul tal-UE għat-tkabbir u l-impjiegi”
Kelliem ewlieni: is-Sur Thomas Mirow, President tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni 
u l-Iżvilupp.

- “Ninvestu fl-ekonomija tal-UE, niżguraw l-ilħuq tal-objettivi tal-Istrateġija UE 2020” 
Kelliem ewlieni: is-Sur Philippe Maystadt, President tal-Bank Ewropew tal-Investiment.

Il-laqgħa kienet segwita minn dibattitu waqt iċ-ċena organizzat konġuntament mill-CRIS u 
l-ECON bl-ex President tal-Kummissjoni Ewropea Jacques Delors bħala l-kelliem ewlieni.


