
P7_TA-PROV(2011)0542
Is-Semestru Ewropew għall-Koordinament tal-Politiki Ekonomiċi  
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar is-Semestru Ewropew 
għall-Koordinament tal-Politiki Ekonomiċi (2011/2071(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 121, 126 u 148 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u l-Protokoll Nru 12 u d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Protokolli 15 u 16 dwar 
il-proċedura dwar żbilanċ eċċessiv,

– wara li kkunsidra l-Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika Ewropea kif stipulat fir-Regolament 
(KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-
Istatistika Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 152 u 153(5) tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tat-TFUE (klawżola soċjali trasversali),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Mejju 2010, bit-titolu 
"It-tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika" (COM(2010)0250), u tat-
30 ta’ Ġunju 2010 bit-titolu "It-tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika għall-
istabilità, it-tkabbir u l-impjiegi - Għodda għal governanza ekonomika tal-UE isħaħ" 
(COM(2010)0367),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu 
"Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsilli Ecofin tal-15 ta’ Frar 2011 u tas-
7 ta’ Settembru 2010,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u tal-24 ta’ Marzu 2011,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Baġits, tal-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għas-Suq 
Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, tal-Kumitat 
għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u tal-Kumitat 
għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0384/2011),

A. billi l-kriżi u l-inugwaljanzi u l-iżbilanċi makrofinanzjarji u d-disparitajiet fil-
kompetittività li qed jiżdiedu sa minn meta beda jintuża l-euro kif ukoll minn meta bdiet 
tiffunzjona s-sistema finanzjarja ħarġu fid-dieher il-ħtieġa li l-Unjoni tittratta l-iżbilanċi 
makroekonomiċi fuq il-bażi ta’ approċċ simetriku li jindirizza żbilanċi eċċessivi kif ukoll 
bilanċi eċċessivi, jikkoordina l-politiki ekonomiċi u fiskali aktar mill-qrib u jtejjeb is-



sorveljanza baġitarja;

B. wara li kkunsidra li t-titjib tas-sistema tal-governanza ekonomika jista’ jwassal għall-
implimentazzjoni ta’ diversi politiki interkonnessi u koerenti għat-tkabbir u impjiegi 
sostenibbli, b’mod partikolari l-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi (strateġija 
UE 2020), billi b’mod partikolari wieħed jenfasizza l-iżvilupp u t-tisħiħ tas-suq uniku, il-
promozzjoni tar-relazzjonijiet kummerċjali internazzjonali u tal-kompetittività, qafas 
effikaċi għall-prevenzjoni u l-korrezzjoni tad-defiċits baġitarji eċċessivi (il-Patt ta’ 
Stabilità u Tkabbir), qafas b’saħħtu għall-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi, ir-rekwiżiti minimi għall-oqfsa baġitarji nazzjonali, u sistema iktar 
effiċjenti għar-regolamentazzjoni u s-sorveljanza tas-swieq finanzjarji, inkluża s-
sorveljanza makroprudenzjali żgurata mill-Kunsill Ewropew għar-riskju sistemiku;

C. wara li kkunsidra li l-esperjenza miksuba u l-iżbalji mwettqa matul l-ewwel għaxar snin 
tal-funzjonament tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja juru l-bżonn li titjieb il-governanza 
ekonomika fl-Unjoni, liema titjib għandu jkun ibbażat fuq konformità nazzjonali iktar 
profonda mar-regoli u mal-politiki li dwarhom jintlaħaq ftehim komuni u fuq qafas iktar 
sod ta’ sorveljanza għall-politiki ekonomiċi nazzjonali fil-livell tal-Unjoni;

D. billi l-esperjenza wriet li dejn u żbilanċi eċċessivi f’xi Stati Membri jista’ jkollhom effetti 
sekondarji negattivi profondi fuq Stati Membri oħra u fuq iż-żona tal-euro b’mod 
ġenerali;

E. billi l-parlamenti nazzjonali jiġu eletti b’mod ħieles miċ-ċittadini u huma għalhekk ir-
rappreżentanti u l-protetturi tad-drittijiet miksuba u ddelegati miċ-ċittadini; billi l-
introduzzjoni tas-Semestru Ewropew għandha tirrispetta għalkollox il-prerogattivi tal-
parlamenti nazzjonali;

F. billi l-kunsens parlamentari għall-baġits pubbliċi hu wieħed mill-pedamenti tad-
demokrazija;

G. billi l-parlamenti tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata jaqsmu l-funzjoni 
leġiżlattiva tagħhom mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u ħafna drabi għandhom kontroll 
limitat biss fuq l-aġir tal-gvernijiet rispettivi fil-qafas tal-politika Ewropea;

H. billi l-proċessi leġiżlattivi mmodifikati u kumplessi fl-Unjoni Ewropea mhumiex 
magħrufa biżżejjed mal-parti l-kbira taċ-ċittadini tal-Unjoni; billi n-nuqqas ta’ trasparenza 
fil-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u tal-formazzjoni tal-opinjoni, fuq kollox fil-Kunsill 
Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri, ixekkel il-fiduċja taċ-ċittadini fl-integrazzjoni Ewropea 
u d-demokraziji tal-Unjoni Ewropea u jfixkel il-kontroll attiv u kostruttiv miċ-ċittadini;

I. billi l-movimenti ta’ protesta soċjali kontra l-miżuri ta’ awsterità f’diversi Stati Membri 
tal-Unjoni juru wkoll skuntentizza dejjem akbar fir-rigward tal-kwalità demokratika tal-
integrazzjoni Ewropea; billi l-mod li bih ġiet indirizzata s’issa l-kriżi tal-euro affettwat 
ħafna l-kredibilità demokratika tal-integrazzjoni Ewropea;

J. billi l-effikaċja tal-politiki ekonomiċi nazzjonali permezz ta’ koordinament imsaħħaħ hija 
msejsa fuq il-leġittimità demokratika u l-obbligu li jingħata rendikont ta’ dawn il-politiki, 
li min-naħa tagħha tiddependi mill-intervent tal-parlamenti;

K. billi jeħtieġ tkun żgurata interazzjoni akbar bejn il-politiki tal-impjiegi, soċjali u 



ekonomiċi fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, u billi dan irid isir għall-benefiċċju tal-
ġenerazzjonijiet kollha u b’mod li jrawwem ir-responsabbilizzazzjoni demokratika, is-
sjieda u l-leġittimità tal-atturi involuti kollha; billi parti essenzjali ta' dan hija l-
involviment tal-Parlament Ewropew;

L. billi fl-24 ta’ Marzu 2011 l-Istati Membri parteċipanti fil-Patt Euro Plus qablu li jieħdu 
“azzjoni robusta fil-livell tal-UE li tistimula t-tkabbir billi jissaħħaħ is-Suq Uniku, 
jitnaqqas il-piż ġenerali tar-regolament u jiġi promoss il-kummerċ ma’ pajjiżi terzi”;

M. billi s-Semestru Ewropew huwa proċess istituzzjonali, immexxi mill-istituzzjonijiet tal-
UE, ta’ koordinazzjoni miżjuda fl-Istati Membri kollha għall-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-UE, notevolment fid-dimensjoni makroekonomika tagħha;

N. billi l-baġit tal-UE huwa kodeċiż mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill skont it-Trattati, u 
l-proċeduri baġitarji nazzjonali huma rregolati mis-sistema kostituzzjonali ta' kull Stat 
Membru; billi, madankollu, koordinazzjoni baġitarja aktar b'saħħitha ma tiksirx il-
prinċipju tas-sussidjarjetà;

O. billi l-kisba kbira tas-suq komuni fit-tlaqqigħ tal-ekonomiji Ewropej teħtieġ li tiġi 
akkoppjata ma’ sistema ta’ koordinament baġitarju sabiex tagħmel użu minn sinerġiji 
sostanzjali;

P. billi l-ħolqien, permezz tat-Trattat ta’ Lisbona, ta’ presidenza stabbli tal-Kunsill Ewropew 
biddel il-bilanċ istituzzjonali tal-Unjoni;

Q. billi sistema ta' koordinament purament intergovernattiva tkun reazzjoni inadegwata għar-
rekwiżiti tal-Artikolu 121 TFUE, li jiddikjara li l-Istati Membri għandhom iqisu l-politiki 
ekonomiċi tagħhom bħala kwistjoni ta' interess komuni, u ma tistax tiżgura l-azzjoni 
meħtieġa mill-Unjoni fl-oqsma rregolati mill-metodu Komunitarju; 

R. billi l-introduzzjoni tas-Semestru Ewropew għandha twassal għal involviment akbar u 
definit sew tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti nazzjonali u għal bidliet fil-ħidma 
tagħhom; 

S. billi l-Parlament Ewropew għandu kompetenza ta' kodeċiżjoni fil-proċedura baġitarja;

T. billi l-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi u l-Linji Gwida dwar l-Impjiegi msejsa fuq l-
Artikolu 148 tat-TFUE jipprovdu qafas tal-politika għall-miżuri relatati mal-impjiegi u 
mas-suq tax-xogħol li għandhom jiġu implimentati biex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija 
Ewropa 2020;

U. billi l-Parlament Ewropew ta kontribut ta' quasi-kodeċiżjoni lil-Linji Gwida Integrati 
2010 dwar l-Impjiegi;

V. billi r-rata tal-qgħad fl-Ewropa għadha 'il fuq minn 9%, u b'mod speċjali l-qgħad fost iż-
żgħażagħ għadu sfida kbira; billi għalhekk il-politiki tal-impjiegi, il-politiki tas-suq tax-
xogħol u l-politiki soċjali huma parti essenzjali mir-riformi li għandhom jitwettqu kemm 
permezz tas-sorveljanza makroekonomika kif ukoll permezz tal-koordinament tematiku 
previst fl-istrateġija Ewropa 2020;

W. billi l-istrateġija Ewropa 2020 u l-istruttura tal-governanza ġdida ankrata fis-Semestru 



Ewropew għandha tgħin lill-UE tittratta l-kriżi u l-kawżi tagħha; billi l-livelli għolja ta’ 
ħarsien soċjali fl-UE mewtu xi ftit l-impatt tal-kriżi, u billi l-konsegwenzi tal-kriżi 
għandhom firxa wiesgħa u jirriżultaw f’telf kbir ta’ attività ekonomika, żieda sostanzjali 
fil-qgħad, tnaqqis kbir fil-produttività u finanzi pubbliċi mdgħajfa;

X. billi s-Semestru Ewropew għandu żewġ objettivi: li jivverifika l-applikazzjoni tad-
dixxiplina baġitarja tal-Istati Membri u – fl-istess ħin – jissorvelja t-twettiq tajjeb tal-
programm Ewropa 2020 billi jiżgura l-mezzi finanzjarji meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tiegħu;

Y. billi n-nuqqas tal-Istrateġija ta’ Lisbona jista’ jiġi attribwit b’mod essenzjali lin-nuqqas ta’ 
kwalunkwe proċedura ta’ segwitu ċar għall-implimentazzjoni ta’ din l-istrateġija mill-
atturi kollha kkonċernati; u billi, huwa importanti, għalhekk, li jinsiltu l-lezzjonijiet tajbin 
li jiżguraw is-suċċess tal-aġenda Ewropa 2020;

Z. billi bis-saħħa tal-esperjenza miksuba fid-djalogu monetarju, il-Parlament Ewropew 
għandu jingħata rwol fir-responsabilità demkratika tal-politiki ekonomiċi u għas-
sorveljanza baġitarja;

AA. billi l-Kunsill għamel bidliet sostanzjali fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li 
ġew proposti mill-Kummissjoni fil-qafas tal-ewwel sena tas-Semestru Ewropew;

AB. billi l-awtonomija tal-imsieħba soċjali li jinnegozjaw kollettivament u s-sistemi nazzjonali 
tal-iffissar tal-pagi jeħtieġ li jiġu osservati b’mod strett;

AC. billi nkisbet l-esperjenza tal-laqgħat interparlamentari organizzati kull sena mill-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew;

Deskrizzjoni qasira tal-isfidi

1. Jikkunsidra li l-istadju attwali tal-kriżi jitlob tweġibiet b'saħħithom u ambizzjużi;

2. Jinnota li, minbarra l-adozzjoni tal-pakkett leġiżlattiv dwar il-governanza ekonomika, is-
Summit taż-zona tal-euro fis-26 ta' Ottubru 2011 iddeċieda dwar sett ta' miżuri li 
jimmodifikaw dan il-pakkett; iqis li jekk fil-futur tiġi deċiża xi bidla fit-Trattat, għandha 
tirrispetta għalkollox il-proċedura prevista fl-Artikolu 48(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, u l-mandat ta' Konvenzjoni mlaqqgħa skont dak l-Artikolu għandu jirrifletti l-
ħtieġa li l-UE ssaħħaħ il-leġittimità demokratika u s-solidarjetà;

3. Jikkunsidra li, sakemm jingħata avviż ieħor, is-Semestru Ewropew huwa l-qafas validu 
għall-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE u għal gvern ekonomiku effikaċi, 
partikolarment tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro li huma marbuta b'responsabilità 
komuni, u li wara t-tqegħid tal-kliem, hemm involut proċess għas-sena kollha għall-
istituzzjonijiet u l-Istati Membri tal-UE;

4. Jenfasizza li s-suċċess tal-istrateġija Ewropa 2020 jiddependi mill-impenn tal-UE fl-
isħuħija tagħha, u mis-sjieda tal-Istati Membri, tal-parlamenti nazzjonali, tal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali u tal-imsieħba soċjali; ifakkar fl-importanza ta’ ekonomija tas-suq 
soċjali soda, kompetittiva u li tiffunzjona sew, ta' riformi strutturali u ftehimiet kollettivi 
fil-qafas tal-istrateġija Ewropa 2020, kif ukoll il-promozzjoni ta’ djalogu soċjali Ewropew 
ġenwin dwar politiki u miżuri makroekonomiċi;



5. Ifakkar li l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li l-politiki ekonomiċi u fiskali 
tagħhom huma kwistjoni ta' tħassib komuni u għalhekk għandu jissaħħaħ il-pilastru 
ekonomiku tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, inkluża d-dimensjoni fiskali tiegħu 
permezz ta' aktar koordinament fl-introduzzjoni u l-implimentazzjoni tal-miżuri fiskali, 
kif ukoll il-ġlieda effettiva kontra l-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxi u t-tneħħija gradwali 
tal-miżuri ta' detriment eżistenti;

6. Jemmen li l-introduzzjoni tas-“Semestru Ewropew” u t-titjib fil-koordinament tal-politiki 
ekonomiċi u finanzjarji għandhom iħallu biżżejjed possibilitajiet u flessibilità lill-Istati 
Membri tal-UE biex jiksbu strateġija baġitarja, ekonomika u soċjali effikaċi, skont l-
istrateġija UE 2020, immirata lejn id-distribuzzjoni u l-iżvilupp u li toffri livell xieraq ta' 
servizzi u infrastrutturi pubbliċi għaċ-ċittadini tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tqis fl-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tagħha, x'passi jridu jieħdu l-Istati Membri biex 
jikkompletaw is-Suq Uniku;

7. Jinnota li l-iżvilupp u t-tisħiħ tas-Suq Uniku u t-trawwim tal-konnessjonijiet 
internazzjonali tal-kummerċ huma importanti biex jistimulaw it-tkabbir ekonomiku, iżidu 
l-kompetittività u jindirizzaw l-iżbilanċi makroekonomiċi, u jistieden lill-Kummissjoni 
biex fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, tieħu inkunsiderazzjoni l-passi li ttieħdu mill-
Istati Membri biex jikkompletaw is-Suq Uniku;

8. Jenfasizza li l-linji gwida għall-politiki tal-impjieg tal-Istati Membri u l-linji gwida 
wesgħin dwar il-politika ekonomika t-tnejn li huma jagħmlu parti integrali mis-Semestru 
Ewropew u huma importanti ugwalment għall-kisba ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li r-rakkomandazzjonijiet 
kollha tal-politika jkunu konsistenti mal-Linji Gwida Integrati;

9. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' ċarezza u t-tirkib tal-istrumenti u l-linji baġitarji differenti, li 
bihom għandhom jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 permezz tal-baġit tal-
UE; ifakkar li s-Semestru Ewropew jipprovdi opportunità tajba biex tiġi żviluppata 
sinerġija akbar bejn il-baġits tal-UE u tal-Istati Membri;

10. Jirrimarka li l-istrateġija Ewropa 2020 għandu jkollha dimensjoni territorjali aktar 
b'saħħitha; huwa tal-fehma, konsegwentement, li – meta jitqiesu l-partikolaritajiet u l-
livelli differenti ta' żvilupp tar-reġjuni Ewropej – l-involviment dirett tal-awtoritajiet u l-
imsieħba reġjonali u lokali fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni tal-programmi relevanti jista' 
jwassal għal sens akbar ta' responsabilità għall-objettivi tal-istrateġija fil-livelli kollha u 
jiżgura li fil-post ikun hemm għarfien aħjar dwar l-objettivi u r-riżultati; 

Ir-rwol tal-Kummissjoni

Daħla

11. Jinnota li s-Semestru Ewropew ġie stabbilit biex jiżgura konverġenza kostanti tal-
prestazzjoni ekonomika u fiskali tal-Istati Membri, jikseb koordinament aktar mill-qrib 
tal-ekonomiji u jegħleb il-kriżi tad-dejn sovran; jinnota l-Istħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir (AGS) ġie stabbilit bħala d-dokument bażiku inizjali taċ-ċiklu; 

12. Ifakkar li s-Semestru Ewropew irid iseħħ mingħajr ħsara għall-prerogattivi tal-Parlament 
Ewropew konferiti mit-TFUE; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa proposti li 
jistabbilixxu kif dawn l-istrumenti differenti huma differenzjati, kif joħolqu effetti 



sekondarji fl-oqsma tal-politika u kif jiffunzjonaw flimkien;

Il-lezzjonijiet tal-ewwel ċiklu

13. Jenfasizza li l-kodifikazzjoni tas-Semestru Ewropew għandha tippermetti l-flessibilità 
meħtieġa għal adattament eventwali fid-dawl tal-lezzjonijiet meħuda mill-ewwel 
eżerċizzju; iqis li, matul il-ħidma ta' valutazzjoni u adattament, il-Kummissjoni għandha 
tiffoka partikolarment fuq il-ħtieġa li l-qafas ikun aktar adattat għaż-żona tal-euro u l-
isfidi kkonċernati;

14. Jinnota li l-kwalità tal-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma skont l-ewwel Semestru 
Ewropew tvarja ħafna fir-rigward tal-konkretezza, it-trasparenza, il-vijabilità u l-
komprensività; jistieden lill-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kwalità u t-
trasparenza tal-kontribut tagħhom u televa lill-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma tal-
aqwa kwalità għall-format standard għas-Semestri Ewropej li ġejjin;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-politiki u l-objettivi nazzjonali mħabbra fil-
Programmi Nazzjonali ta’ Riforma flimkien jikkostitwixxu livell ambizzjuż biżżejjed biex 
jintlaħqu l-objettivi ewlenin tal-istrateġija UE 2020; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt 
li fl-ewwel Semestru Ewropew dan ma kienx il-każ; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li 
l-Istati Membri kollha jikkontribwixxu għall-objettivi ewlenin skont il-potenzjal tagħhom 
u jipprovdu pjan direzzjonali preċiż flimkien mal-kalendarju korrispondenti għall-
azzjonijiet meħtieġa;

L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir

16. Iqis li l-AGS għandu jkun konformi ma':

– l-istrateġija UE 2020;

– il-linji gwida integrati (linji gwida wesgħin dwar il-politika ekonomika u linji 
gwida dwar l-impjieg),

– ftehimiet speċifiċi tal-Kunsill rigward iż-żona tal-euro jew l-Unjoni kollha bħall-
Patt Euro Plus;

17. Jinnota li l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (AGS), kif approvat mill-Kunsill Ewropew 
tar-Rebbiegħa, jorjenta t-tfassil ta':

– il-Programmi Nazzjonali ta' Riforma (PNR) tal-Istati Membri,

– il-Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza (PSK) tal-Istati Membri, li abbażi 
tagħhom il-Kummissjoni tfassal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż;

18. Jinnota li l-preparazzjoni tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir huwa bbażat fuq it-tbassir 
makroekonomiku fl-Istati Membri kollha u fl-Unjoni Ewropea; jenfasizza li l-passi 
meħtieġa biex tittejjeb il-governanza ekonomika Ewropea għandhom ikunu akkumpanjati 
minn passi simili għat-titjib tal-leġittimità u r-responsabilità tagħha; iwissi, għalhekk, 
kontra l-forma attwali tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir bħala dokument tekniku li 
ma jqisx il-kontribut tal-Parlament Ewropew;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti aħjar l-approċċ multidimensjonali komprensiv 



(intelliġenti, sostenibbili u inklussiv) tal-istrateġija UE 2020 fil-kriterji użati għall-
valutazzjoni tal-progress magħmul mill-Istati Membri u biex konsegwentement toħroġ 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tkabbar is-sett ta' indikaturi li tuża biex tissorvelja l-iżviluppi 
nazzjonali, filwaqt li tqis ix-xogħol imwettaq, partikolarment, fil-qasam tas-segwitu tal-
Komunikazzjoni "Il-PDG u lil hinn minnu" (COM(2009)0433) u tal-pjan direzzjonali 
għal Ewropa li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti;

21. Jitlob li l-AGS jinbidel f'"Linji Gwida Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli" (AS2G), li 
jiffukaw fuq it-titjib tat-tkabbir sostenibbli;

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex sal-10 ta' Jannar ta' kull sena tadotta l-Linji Gwida 
Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli b'kapitolu speċifiku għaż-żona tal-euro;

23. Jistieden lill-Kummissjoni biex fit-tħejjija tal-Linji Gwida Annwali dwar it-Tkabbir 
Sostenibbli, tirrikorri kemm jista’ jkun għal firxa wiesgħa ta' għarfien espert xjentifiku u 
tikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Parlament Ewropew, l-Istati Membri u l-
gvernijiet lokali u reġjonali;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta b'mod ċar, fil-Linji Gwida Annwali dwar it-Tkabbir 
Sostenibbli, il-problemi ekonomiċi u fiskali prinċipali tal-UE u tal-Istati Membri 
individwali, tipproponi miżuri prijoritarji biex jingħelbu dawn il-problemi, u tidentifika l-
inizjattivi meħuda mill-Unjoni u mill-Istati Membri biex jappoġġjaw l-kompetittività 
mtejba u l-investiment għal tul ta' żmien, biex jitneħħew l-ostakli għat-tkabbir sostenibbli, 
jintlaħqu l-objettivi stipulati fit-Trattati u fl-istrateġija UE 2020 attwali, jiġu implimentati 
s-seba' inizjattivi ewlenin u jitnaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi;

25. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżguraw li l-gwida tal-politika għall-
konsolidazzjoni fiskali u r-riformi strutturali tkun konsistenit mal-istrateġija UE 2020 
għat-tkabbir u l-impjiegi; jikkunsidra li, fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-Linji 
Gwida Annwali dwra it-Tkabbir Sostenibbli, l-Unjoni trid tikkunsidra l-iżviluppi fil-
leġiżlazzjoni mikrofinanzjarja, b’mod partikolari r-regolamentazzjoni prudenzjali, u l-
investiment fit-tul li jistimola l-kompetittività sostenibbli, it-tkabbir u l-ħolqien tal-
impjiegi; iqis li għandha ssir ukoll valutazzjoni tal-impatt dwar il-kostijiet possibbli fit-tul 
tan-nuqqas ta' azzjoni mill-Istati Membri biex jimplimentaw il-miri u r-riformi strutturali 
tal-istrateġija UE 2020;

26. Jemmen li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż għandhom ikunu akkumpanjati 
minn valutazzjonijiet tal-impatt soċjali, filwaqt li jiġu kkunsidrati r-rekwiżiti marbuta 
mal-promozzjoni tal-impjieg, mal-garanzija ta' protezzjoni soċjali adatta, mal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali, kif ukoll ma' livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ, taħriġ mill-
ġdid u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

27. Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika b’mod espliċitu, fil-Linji Gwida Annwali dwar it-
Tkabbir Sostenibbli, l-effetti sekondarji transkonfinali potenzjali tal-miżuri ewlenin tal-
politika ekonomika implimentati fil-livell tal-UE, kif ukoll fl-Istati Membri;

28. Jistieden lill-Kummissarji inkarigati mis-Semestru Ewropew jiddibattu l-Linji Gwida 
Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli mal-kumitati responsabbli tal-Parlament Ewropew 
malli dawn jiġu adottati mill-Kummissjoni;



Ir-Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-Pajjiżi

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw l-implimentazzjoni u t-trattament 
ugwali tal-miri 2020 u l-inizjattivi ewlenin fit-tmexxija tagħhom u r-rakkomandazzjonijiet 
indirizzati lil kull Stat Membru u l-UE b’mod ġenerali;

30. Ifakkar li d-Direttiva tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti tal-oqfsa baġitarji tal-Istati Membri1

tiddikjara li "l-Kummissjoni għandha tippubblika l-metodoloġiji, l-assunzjonijiet, u l-
parametri relevanti li jsostnu t-tbassir makroekonomiku u baġitarju tagħha";

31. Jirrakkomanda li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw din id-Direttiva mill-aktar fis 
possibbli; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura komparabilità akbar tal-Programmi 
Nazzjonali ta’ Riforma u biex tistabbilixxi l-punti ta’ referenza komuni għall-istima tal-
Programmi;

32. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta r-rakkomandazzjonijiet tagħha lill-Parlament 
Ewropew fi żmien opportun, malli titwettaq l-analiżi tal-Programmi ta’ Stabilità u 
Konverġenza u tal-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma, u biex tenfasizza l-effetti 
sekondarji transkonfinali potenzjali speċjalment fi ħdan iż-żona tal-euro fid-dawl tal-fora 
interparlamentari ppjanati u d-diskussjonijiet fil-Kunsill dwar ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż;

33. Jistieden lill-Kunsill jippreżenta ruħu quddiem il-Parlament f'Lulju biex jispjega kull 
bidla sostanzjali li jkun għamel fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż proposti 
mill-Kummissjoni; jitlob lill-Kummissjoni tieħu sehem f’dan is-smigħ biex tagħti l-fehma 
tagħha dwar is-sitwazzjoni;

34. Jistieden lill-Kummissjoni torganizza smigħ bl-għan li tagħti informazzjoni dwar l-
azzjonijiet annwali tal-monitoraġġ imħabbra fid-diversi inizjattivi ewlenin; jitlob biex dan 
is-smigħ isir bejn il-laqgħat tar-Rebbiegħa u tas-Sajf tal-Kunsill Ewropew mal-korpi 
relevanti kollha tal-UE, mal-korpi nazzjonali u reġjonali u ma’ partijiet interessati oħra;

35. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex id-djalogu makroekonomiku introdott mill-
Kunsill Ewropew ta’ Cologne f’Ġunju 1999 ikollu rwol ikbar sabiex tittejjeb l-
interazzjoni fost dawk responsabbli għat-titjib fil-pagi, u l-politika ekonomika, fiskali u 
monetarja;

36. Jipproponi li jiġu kkunsidrati l-effetti sekondarji tal-iżviluppi ekonomiċi tal-Unjoni fuq 
pajjiżi barra mill-Ewropa, biex issir ħidma favur it-tnaqqis tal-iżbilanċi ekonomiċi 
madwar id-dinja; jistieden lill-Kummissjoni tagħti kontribut attiv għad-djalogu dwar il-
politika ekonomika fil-qafas tal-istituzzjonijiet kompetenti tan-NU; barra minn hekk, 
jinnota li għandhom jitqiesu wkoll l-għanijiet miftiehma fuq il-livell internazzjonali;

Ir-rwol tal-Parlament Ewropew

37. Ifakkar li d-dibattitu parlamentari dwar il-linji gwida dwar il-politika ekonomika huwa s-
sinsla ta' kull sistema demokratika;

38. Jieħu nota li l-kriżi u l-iżviluppi, partikolarment fiż-żona tal-euro, jitolbu li jkun hemm 

                                               
1 Għadha mhix ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.



aġġornament fid-dimensjoni Ewropea tal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri, 
speċjalment fiż-żona tal-euro;

39. Se jkompli jadatta l-istruttura u l-metodi ta' ħidma tiegħu għall-aħħar żviluppi fil-Kunsill 
u l-Kummissjoni dwar l-istruttura taż-żona tal-euro; ifakkar li d-djalogu ekonomiku se 
jkun parti mir-reazzjonijiet għal sfida bħal din; jemmen li kull organizzazzjoni u proċess 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet ġdid jew imtejjeb fil-Kunsill u/jew fil-Kummissjoni jridu jimxu 
id f'id ma' leġittimità demokratika mtejba u obbligu ta' rendikont xieraq lill-Parlament;

40. Jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb id-dimensjoni parlamentari b'mod parallel ma' dik tal-
Kunsill;

41. Se jivvota fil-Kunsill tar-Rebbiegħa dwar il-Linji Gwida annwali dwar it-Tkabbir 
Sostenibbli bi proposti għal emendi li għandhom jitressqu lill-Kunsill Ewropew; jitlob li 
l-Linji Gwida Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli jkunu soġġetti għal proċedura ta' 
kodeċiżjoni li għandha tiddaħħal sal-bidla li jmiss tat-Trattat; jagħti istruzzjonijiet lill-
President tiegħu biex fil-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa jippreżenta l-Linji Gwida 
Annwali dwar it-Tkabbir kif emendati mill-Parlament Ewropew;

42. Huwa preokkupat dwar il-leġittimità demokratika tal-introduzzjoni tas-Semestru 
Ewropew; isostni li l-Parlament u l-parlamenti nazzjonali għandhom rwol essenzjali fil-
ħolqien tal-leġittimità demokratika u s-sjieda nazzjonali meħtieġa;

43. Huwa tal-fehma li l-Parlament Ewropew huwa l-post xieraq għad-djalogu u l-
kooperazzjoni ekonomiċi bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Istituzzjonijiet Ewropej;

44. Jistieden lill-Istati Membri u r-reġjuni tagħha jinvolvu l-parlamenti nazzjonali u reġjonali, 
l-imsieħba soċjali, l-awtoritajiet pubbliċi u s-soċjetà ċivili aktar mill-qrib fit-tfassil tal-
programmi nazzjonali ta' riforma, ta' żvilupp u koeżjoni, u jikkonsultawhom regolarment; 
jenfasizza f'dan ir-rigward l-impenn f'waqtu tal-Kumitat tar-Reġjuni bħala pjattaforma ta' 
koordinament bejn ir-reġjuni sabiex dawn jirrappurtaw dwar l-istat attwali tal-
parteċipazzjoni reġjonali u lokali fis-Semestru Ewropew;

45. Jappella biex fl-2012 tiġi organizzata konferenza interparlamentari li tlaqqgħa 
rappreżentanti mill-kumitati għall-baġit, għall-impjiegi u għall-ekonomija tal-Parlament 
Ewropew u tal-parlamenti nazzjonali, bl-għan li jkunu definiti l-ambitu, il-metodu u l-
mezzi ta’ leġittimità demokratika b’diversi livelli u dimensjonijiet tal-politika ekonomika, 
partikolarment biex jiżguraw li l-politiki u l-objettivi nazzjonali mħabbra fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma flimkien iwasslu għal livell li jkun ambizzjuż biżżejjed biex 
jintlaħqu l-objettivi ewlenin tal-istrateġija UE 2020; iqis li, madankollu, għandha tingħata 
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li jingħata bizżejjed żmien biex jiġu adottati l-baġits 
nazzjonali;

46. Biħsiebu jorganizza, mill-2013, darba f'sena qabel il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa, 
forum interparlamentari fil-Parlament Ewropew għall-membri tal-kumitati parlamentari 
nazzjonali kompetenti, u jirrakkomanda li din il-laqgħa tkun parti integrali tal-laqgħa 
annwali organizzata mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji għal membri 
tal-parlamenti nazzjonali; jissuġġerixxi li dan il-forum ikun jinkludi laqgħat tal-gruppi 
politiċi u l-kumitati rilevanti, kif ukoll seduta plenarja u jistieden lill-imsieħba soċjali 
Ewropej jieħdu sehem f'din il-laqgħa u jagħtu l-opinjonijiet tagħhom;



47. Biħsiebu jorganizza, mill-2013, kull sesna wara l-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa, it-tieni 
laqgħa interparlamentari dwar il-proposti għal rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, bejn 
il-Presidenti tal-kumitati responsabbli mis-Semestru Ewropew fil-parlamenti nazzjonali u 
l-Parlament Ewropew (ECON, EMPL, BUDG, ENVI, ITRE);

48. Iwissi dwar l-istabbiliment ta’ kwalunkwe prattika li ma tingħatax approvazzjoni 
parlamentari fil-livell Ewropew jew f'dak nazzjonali; jenfasizza li jeħtieġ li r-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż ikunu bbażati fuq proċeduri demokratiċi;  

49. Jenfasizza r-rwol tad-djalogu ekonomiku mal-Parlament Ewropew li ġie adottat bil-
"pakkett ta' governanza ekonomika" li jippermetti d-djalogu bejn l-istituzzjonijiet 
Ewropej kif ukoll mal-livell nazzjonali sabiex jibda dibatittu transkonfinali u pubbliku, 
iżid it-trasparenza u jiffaċilita l-pressjoni bejn il-pari; jinnota li l-kumitat relevanti tal-PE 
jista' jistieden lill-President tal-Kummissjoni, tal-Grupp tal-euro u tal-Kunsill Ewropew u 
joffri l-opportunità lill-Istat Membru konċernat mid-deċiżjonijiet tal-EDP (proċedura ta' 
defiċit eċċessiv) u/jew l-EIP (proċedura ta' żbilanċ eċċessiv) li jipparteċipa fi skambju tal-
opinjonijiet;

50. Jixtieq li jsir djalogu ekonomiku fi ħdan il-Parlament mal-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern ta’ 
dawk l-Istati Membri li biħsiebhom jagħmlu użu mill-Faċilità u mill-Mekkaniżmu 
Ewropew ta' Stabilità Finanzjarja kif ukoll mill-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabilità, qabel 
dan tal-aħħar jiġi attivat; jenfasizza, fid-dawl tar-rwol li suppost għandhom l-EFSF u l-
ESM, il-ħtieġa li l-PE jwettaq seduta ta' smigħ mal-persunal maniġerjali tagħhom; 

51. Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiżguraw il-konsistenza ta’ kundizzjonalità 
ekonomika u l-programmi ta’ aġġustament fil-qafas ta’ kwalunkwe programm ta’ 
salvataġġ bl-objettivi tal-Unjoni tal-iżvilupp soċjali u sostenibbli u b’mod partikolari l-
linji gwida tal-politika tal-impjieg u dik ekonomika kif ukoll l-objettivi tal-istrateġija 
UE 2020; jitlobhom jinkludu rakkomandazzjonijiet indirizzati, fil-qafas tas-Semestru tal-
UE, lill-Istati Membri li jirċievu assistenza finanzjarja biex jiġu kkunsidrati b’mod 
espliċitu dawn ir-rekwiżiti ta’ konsistenza;

52. Biħsiebu jwettaq verifika tas-sitwazzjoni makroekonomika tal-Unjoni fil-ħarifa, li ssir 
abbażi ta' għarfien espert wiesa', inklużi pariri internazzjonali esterni u indipendenti u 
f'konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti, u b'mod partikolari mal-imsieħba 
soċjali, sabiex jitrawwem id-dibattitu u tinkiseb opinjoni oħra dwar kwistjonijiet 
ekonomiċi bi tħejjija għad-diskussjoni mal-Kummissjoni qabel l-abbozzar tal-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir;

53. Huwa tal-fehma li l-Parlament Ewropew għandu jiġi rikonoxxut bħala l-forum 
demokratiku Ewropew xieraq li jagħti evalwazzjoni ġenerali fl-aħħar tas-Semestru 
Ewropew;

54. Jitlob li jsir sieħeb fid-djalogu makroekonomiku u biex jipparteċipa fih, sabiex jintlaħqu l-
objettivi fir-rigward tat-twettiq ta’ attitudni kooperattiva fil-politika makroekonomika;

Ir-Rwol tal-Kunsill

55. Jistieden lill-Kunsill Ewropew jistieden lill-President tal-Parlament Ewropew biex 
jipparteċipa fil-laqgħat tiegħu dwar is-Semestru Ewropew;



56. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, skont ir-regoli tal-pakkett ta' governanza 
ekonomika, jagħtuh rendikont fl-ewwel ġimgħat ta' kull sena dwar l-andament u s-
suċċessi tas-Semestru Ewropew preċedenti, b'ħarsa eżatta lejn l-azzjonijiet u l-miżuri;

57. Josserva li deher ċar matul l-ewwel Semestru Ewropew li l-iskadenzi kienu qosra u li 
għalhekk hemm riskju, fl-eżerċizzji futuri, li l-involviment tal-parlamenti nazzjonali ma 
jkunx daqstant tajjeb jekk xi Stat Membru jintalab jippreżenta pjan ta’ azzjoni korrettiva 
jew jaġġusta l-programmi ta’ stabilità u ta’ konverġenza tiegħu, kif ukoll il-Programmi 
Nazzjonali ta’ Riforma tiegħu skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill;

58. Jistieden lill-Istati Membri jippreżentaw informazzjoni kemm jista’ jkun dettaljata dwar 
il-miżuri u l-istrumenti previsti fil-programmi nazzjonali ta’ riforma għall-ilħuq tal-
għanijiet nazzjonali stabbiliti, inklużi l-iskadenza għall-implimentazzjoni, l-effetti 
mistennija, l-effetti sekondarji potenzjali, ir-riskju li l-implimentazzjoni ma tkunx ta’ 
suċċess, l-ispejjeż u, jekk ikun il-każ, l-użu tal-Fondi Strutturali tal-UE;

59. Jitlob lill-Istati Membri jiżguraw l-indipendenza professjonali tal-awtoritajiet tal-
istatistika nazzjonali, b'konformità mad-dispożizzjonijiet mnedija fil-pakkett ta' 
governanza u jiżguraw il-konformità mal-kodiċi tal-prattika Ewropew tal-Istatistika kif 
stipulat fir-Regolament (KE) Nru 223/2009 sabiex tiġi żgurata t-trażmissjoni ta’ statistika 
ta’ kwalità għolja lill-Kummissjoni sabiex tiġi vvalutata matul is-Semestru Ewropew;

60. Jemmen li l-iżgurar tas-suċċess tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika jiddependi b’mod 
kruċjali mill-ħidma tal-qrati nazzjonali tal-awdituri li jwettqu ħidma tajba u mill-verifika 
bir-reqqa u preċiża tagħhom tal-kwalità tad-dejta tal-finanzi pubbliċi u tal-proċess tat-
trażmissjoni mwettqa mill-entitajiet pubbliċi għall-uffiċċji nazzjonali tal-istatistika;

61. Jistieden lill-Kunsill isaħħaħ id-djalogu makroekonomiku, b’mod partikolari billi 
jistabbilixxi makrodjalogi korrispondenti fil-livell nazzjonali, biex jinħeles il-potenzjali 
sħiħ tal-kooperazzjoni makroekonomika billi jiġu sfruttati l-opportunitajiet tal-impjieg 
permezz ta’ dinamika soda u bilanċjata tat-tkabbir;

62. Jikkunsidra li huwa ta' importanza kbira li fid-djalogu kostanti bejn l-Istituzzjonijiet 
Ewropej jiġi inkluż l-involviment tal-Bank Ċentrali Ewropew;

Kwistjonijiet oħra

63. Jitlob li jiġu jiġi żviluppat il-kunċett ta’ Teżor Ewropew biex jissaħħu l-kapaċità ta’ 
implimentazzjoni tas-Semestru Ewropew u l-pilastru ekonomiku tal-UEM; iqis li żviluppi 
istituzzjonali futuri għandhom iqisu l-evoluzzjoni tal-EFSF u l-ESM;

64. Jinnota bi tħassib li l-koordinament tal-politika ekonomika fil-livell tal-UE jikkonsisti 
f'sensiela ta' strumenti vinkolanti u le u ta' impenji1 li jistgħu jipperikolaw iċ-ċertezza 
legali tad-dritt tal-UE u li, fl-opinjoni pubblika, joħolqu konfużjoni fir-rigward tal-ambitu 

                                               
1

L-Artikoli 121, 126 u 148 TFUE, il-Protokoll Nru 12 anness mat-Trattat ta' Lisbona, ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill Ewropew tas-17 ta' Ġunju 
1997 dwar il-Patt ta' Stabilità u Tkabbir, il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Marzu 2005, ir-Regolament (KE) Nru 
1466/97, ir-Regolament (KE) 1467/97, il-Kodiċi ta' Kondotta "Speċifikazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u 
Linji gwida dwar il-format u l-kontenut tal-Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza", approvat mill-Kunsill tal-ECOFIN tas-7 ta' Settembru
2010, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-ECOFIN ta' Ottubru 2006 u ta' Ottubru 2007, il-Patt Euro Plus li dwaru qablu l-Kapijiet tal-Istati u tal-
Gvernijiet taż-Żona tal-Euro, u li magħhom ingħaqdu l-Bulgarija, id-Danimarka, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u r-Rumanija, fl-24 u l-25 ta' 
Marzu 2011.



eżatt tar-responsabilitajiet meħuda mill-Istati Membri fir-rigward tal-istatus tagħhom 
bħala membri jew le taż-żona tal-euro;

65. Jinnota li l-Istati Membri naqqsu milli jikkonformaw mar-regoli li dwarhom sar qbil 
komuni, b'mod partikulari l-Patt ta' Stabilità u Tkabbir, li jistabilixxi li d-defiċit baġitarju 
annwali tal-Istati Membri għandu jkun anqas minn 3 % tal-PDG u li d-dejn pubbliku 
għandu jkun anqas minn 60 % tal-PDG; jistieden lill-Istati Membri jikkonformaw mal-
Patt ta' Stabilità u Tkabbir u ma' regoli oħrajn li dwarhom sar qbil komuni;

66. Jenfasizza li, sabiex tkun effettiva, is-sorveljanza integrata tal-politiki ekonomiċi 
m'għandhiex tkun limitata għall-evalwazzjoni tal-politiki fiskali u strutturali tal-Istati 
Membri tal-UE, iżda trid tkun ukoll sinkronizzata mal-objettivi u l-azzjonijiet meħuda fil-
livell tal-UE, kif ukoll mal-livell u n-natura tar-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni; jissottolinja 
f'dan ir-rigward ir-rwol kruċjali tal-politiki u l-azzjoni tal-UE skont l-istrateġija UE 2020, 
jiġifieri l-politiki ta' koeżjoni, riċerka u innovazzjoni;

67. Jissottolinja li l-gwida politika għall-Istati Membri tikkonċerna parzjalment l-oqsma tal-
politika bħall-pagi u l-pensjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza tal-Istati Membri u tal-
imsieħba soċjali iżda jridu jkunu appoġġjati u kkomplementati mill-Unjoni Ewropea, 
skont l-Artikolu 153 tat-TFUE; jenfasizza li jeħtieġ li tiġi żgurata r-responsabilità 
demokratika u li l-prinċipji tas-sussidjarjetà u d-djalogu soċjali jiġu rispettati sabiex 
jinżamm l-ispazju tal-politika meħtieġ għall-implimentazzjoni nazzjonali;

68. Ifakkar li r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-
korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi jiddikjara li l-"applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament għandha tirrispetta bis-sħiħ l-Artikolu 152 tat-TFUE u r-
rakkomandazzjonijiet maħruġa taħt dan ir-Regolament għandhom jirrispettaw il-prattiki 
nazzjonali u l-istituzzjonijiet għall-formazzjoni tal-pagi. Ir-Regolament għandu 
jikkunsidra l-Artikolu 28 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u 
għaldaqstant m'għandux jaffettwa d-dritt li wieħed jinnegozja, jikkonkludi u jinforza 
ftehimiet kollettivi u li tittieħed azzjoni kollettiva skont il-liġi u l-prattiki nazzjonali";

Il-kontributi settorjali lis-Semestru Ewropew

69. Iqis li, bl-għan li jintlaħqu l-objettivi komuni, Ewropa 2020 u s-Simestru Ewropew bħala 
qafas għal governanza ekonomika u soċjali msaħħa għandhom il-potenzjali li jgħinu t-
tisħiħ ta’ approċċ komuni għall-isfidi, ir-risponsi u l-valutazzjoni tas-sitwazzjoni tal-
impjiegi u s-sitwazzjoni soċjali fl-Istati Membri jekk dawn ma jibqgħux dejjem 
intenzjonijiet formali u jekk il-Parlament Ewropew jiġi involut b’mod effettiv f’dan il-
proċess għall-kuntrarju ta’ dak li seħħ waqt l-ewwel Semestru Ewropew, anke fir-rigward 
tal-ewwel Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, li mmarka l-bidu ta' ċiklu ġdid ta' 
governanza ekonomika fl-UE;

70. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex meta jagħtu linji gwida lill-Istati Membri, 
anke fir-rigward tal-edukazzjoni, l-impjiegi u l-affarijiet soċjali, il-politika 
makroekonomika u l-baġit, jirrispettaw il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tad-djalogu soċjali 
fil-qasam tal-impjiegi u l-pensjonijiet ukoll, u, skont l-Artikolu 153(5) tat-TFUE, 
jirrispettaw il-kompetenzi tal-Istati Membri u l-imsieħba soċjali f’dawn l-oqsma sabiex 
jippreservaw l-ispazju politiku meħtieġ għall-implimentazzjoni nazzjonali, u biex 
jikkonsultaw lill-imsieħba soċjali qabel ma' jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom; 
jenfasizza li jeħtieġ li r-responsabbiltà demokratika tiġi żgurata fil-livelli kollha;



71. Jistieden lill-Kummissjoni tuża l-informazzjoni u l-ħila kollha għad-dispożizzjoni tagħha, 
fosthom dawk tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-
Xogħol, fl-istima tagħha tal-progress lejn l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
inizjattivi relatati;

72. Jitlob li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Kunsill iħarsu, bħala prijorità, lejn 
prijorità dwar politika soċjali favur l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-aċċess għall-impjieg, l-
integrazzjoni mill-ġdid tan-nies qiegħda u koordinament aħjar tas-sistemi ta’ protezzjoni 
soċjali fl-Istati Membri, flimkien mal-ikkompletar tas-suq intern u t-tneħħija tal-ostakli 
għall-kompetizzjoni; jitlob li jitfasslu rakkomandazzjonijiet minn ħafna qabel biex 
ikollhom impatt reali fuq id-deċiżjonijiet baġitarji nazzjonali;

73. Jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jikkontribwixxi attivament għall-implimentazzjoni ta' 
strateġija Ewropa 2020 ambizzjuża mill-UE u mill-Istati Membri u għas-Semestru 
Ewropew, fosthom għall-aspetti soċjali tiegħu u dawk marbuta mal-impjiegi, li huma ta' 
importanza kruċjali għaċ-ċittadini Ewropej; jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jagħmel dan 
kemm permezz ta' azzjoni speċifika kif ukoll permezz ta' kontribuzzjonijiet għal 
inizjattivi importanti bħas-Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv; jiddikjara wkoll li se jagħmel 
ħiltu biex jagħti prijorità lil dawn l-aspetti tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
preokkupazzjonijiet soċjali u dwar l-impjieg tal-irġiel u n-nisa Ewropej fl-aġenda politika 
tiegħu matul is-sena kollha;

74. Jiddikjara, barra minn hekk, l-intenzjoni tiegħu li jesprimi l-fehmiet tiegħu dwar l-aspetti 
relatati mal-impjiegi u l-aspetti soċjali tal-istrateġija Ewropa 2020 permezz ta' 
riżoluzzjoni speċifika li għandha tiġi adottata fil-perspettiva tal-Kunsill Ewropew tar-
Rebbiegħa;

75. Jiddikjara li jinsab lest li jinvolvi ruħu fi djalogu u skambju ta’ opinjonijiet regolari dwar 
il-politika ma’ parlamenti nazzjonali u partijiet interessati relevanti oħra, inklużi l-
imsieħba soċjali, is-settur kummerċjali u l-NGOs, dwar l-aspetti tal-impjiegi u soċjali tal-
istrateġija Ewropa 2020 u s-Semestru Ewropew, u f'dan l-ambitu:

(a) Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 
tagħha lill-Parlament, inkluż l-abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi, il-
proposta tagħha għal Linji Gwida annwali dwar l-Impjiegi u kwalunkwe 
proposta ta’ rakkomandazzjonijiet għall-pajjiżi speċifiċi magħmula fuq il-bażi 
tal-Artikolu 148(4) tat-TFUE,

(b) Jitlob għal trasparenza bejn il-partijiet interessati differenti tas-Semestru 
Ewropew u f’dan il-kuntest iħeġġeġ lill-Kumitat għall-Impjiegi (EMCO) biex
b’mod regolari jaqsam ir-riżultati tas-sorveljanza tiegħu dwar l-impjiegi mal-
kumitati responsabbli tal-Parlament Ewropew,

(c) Jistieden lill-imsieħba soċjali, lill-NGOs soċjali u lil partijiet interessati oħra 
sabiex jieħdu sehem fi skambju ta’ opinjonijiet regolari mal-Parlament, b’mod 
partikolari dwar l-implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi u l-politiki soċjali u 
dwar il-progress lejn l-ilħuq ta’ miri relatati tal-UE; jitlob li d-dokumenti 
preparatorji għall-iskambju tal-opinjonijiet jiġu kkomunikati lill-membri tal-
Kummissjoni Parlamentari kompetenti preċedentement;

76. Jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament bir-riżultati tal-attivitajiet imwettqa fl-



ambitu tal-Programm għat-Tagħlim Reċiproku, b’mod partikolari fl-oqsma enfasizzati fil-
linji gwida strateġiċi tal-Kunsill Ewropew; ifakkar li huwa importanti li l-livell ta’ aċċess 
u ta’ użu ta' fondi magħmula disponibbli għal programmi ta’ dan it-tip jiġi mmonitorjat 
b’mod regolari sabiex il-miżuri korrettivi li għandhom jiġu implimentati jiġu identifikati 
f’ħin reali biex id-dilemmi burokratiċi li s-soltu jinħolqu ma jxekklux it-twettiq tal-
għanijiet;

77. Huwa tal-fehma li l-politiki tal-impjieg u dawk soċjali għandhom rwol ċentrali fl-
istrateġija Ewropa 2020 u fil-governanza tagħha; iqis li dawn il-politiki għandhom 
jissaħħu fid-dawl tal-kriżi, u li s-Semestru Ewropew huwa essenzjali biex jintlaħaq dan l-
objettiv;

78. Iqis li fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u għall-implimentazzjoni effettiva tal-Linji 
Gwida dwar l-Impjiegi 7 sa 10, l-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa jagħtu importanza 
speċjali lil kwistjonijiet speċifiċi, bħalma huma l-faċilitazzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ 
għall-edukazzjoni, gwida u taħriġ u prevenzjoni ta' tluq bikri mill-iskola, il-promozzjoni 
tat-tagħlim matul il-ħajja kollha, il-promozzjoni tal-impjiegi u t-tnaqqis tal-qgħad, b'mod 
speċjali fost iż-żgħażagħ, il-promozzjoni tal-integrazzjoni ta' persuna kbar fl-età fis-suq 
tax-xogħol, il-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat, il-faċilitazzjoni tar-rikonċiljazzjoni 
tal-ħajja tax-xogħol u tal-familja u t-titjib fil-faċilitajiet tal-kura tat-tfal;

79. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jivvalutaw b'mod komprensiv jekk il-miżuri 
proposti fi programmi nazzjonali biex jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali u biex 
jiżdiedu l-livell tal-impjiegi humiex konformi mal-objettivi u mal-miri ewlenin tal-
istrateġija Ewropa 2020; jistieden lill-Istati Membri li għadhom ma stipulawx miri 
nazzjonali, jew li ma jkunux ikkommettew ruħhom biżżejjed biex fl-Ewropa tinkiseb rata 
ta' impjieg ta' 75% għan-nisa u l-irġiel sal-2020, biex jaħdmu biex dan l-objettiv jintlaħaq, 
u jiffukaw b'mod partikolari fuq l-ittrattar tad-dgħufijiet strutturali ewlenin tas-swieq tax-
xogħol;

80. Jinnota li l-miżuri meħuda fil-qafas tal-Pjanijiet Nazzjonali ta’ Riforma, il-“governanza 
ekonomika” u s-Semestru Ewropew m'għandhomx jikkontribwixxu għall-kriżi soċjali li 
dejjem qed issir agħar f'għadd ta' pajjiżi li għandhom ekonomiji aktar fraġli, u qed 
jagħmlu l-ħajja dejjem aktar diffiċli għall-familji u b’mod partikolari għan-nisa u tfal, li 
huma l-vittmi ewlenin tal-faqar u tal-qgħad li qegħdin dejjem jiżdiedu, kif ukoll ta’ 
impjiegi prekarji u mħallsa ħażin;

81. Jenfasizza li hemm bżonn li jiġi infurzat u istituzzjonalizzat id-Djalogu Soċjali 
Makroekonomiku u jqis li l-imsieħba soċjali għandhom jiġu involuti fl-iżvilupp ta’ 
azzjonijiet li l-Kummissjoni tixtieq tagħmel fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u fl-
implimentazzjoni tal-goveranza ekonomika l-ġdida u li l-imsieħba soċjali għandhom 
jippreżentaw opinjoni jew, jekk ikun xieraq, rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar 
dawn l-azzjonijiet;

82. Jissottolinja kemm hu importanti li tiġi żgurata interazzjoni msaħħa reċiprokament bejn 
il-politiki mikroekonomiċi u makroekonomiċi min-naħa l-waħda, u l-politiki tal-impjiegi 
u dawk soċjali min-naħa l-oħra, interazzjoni li hija essenzjali biex ikunu jistgħu jintlaħqu 
l-għanijiet ġenerali tal-istrateġija Ewropa 2020;

83. Iżomm l-impenn li jagħti attenzjoni speċjali, anke waqt id-deliberazzjonijiet tiegħu dwar 
is-Semestru Ewropew, lill-impatt tas-sitwazzjoni tal-impjiegi u dik soċjali fuq is-



sitwazzjoni makroekonomika, u vice versa u jitlob lill-Kummissjoni tagħmel l-istess;

84. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżguraw li tkabbir sostenibbli u inklussiv marbut 
mal-ħolqien tal-impjiegi u x-xogħol ikunu fil-qalba tal-proposti tal-politika kollha fis-
Semestru Ewropew;

85. Ifakkar fil-ħtieġa li jiġi żgurat li l-finanzjament tal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 
jiġi kkunsidrat kif xieraq fil-baġits annwali tal-UE u tal-Istati Membri; jenfasizza li l-aktar 
mod Ewropew sempliċi, demokratiku u effiċjenti biex jintlaħaq dan l-objettiv huwa li jiġi 
organizzat dibattitu interparlamentari fil-bidu ta’ kull Semestru Ewropew dwar l-
orjentamenti baġitarji komuni tal-Istati Membri u tal-Unjoni; jemmen li tali dibattitu, 
filwaqt li jgħin biex jitnaqqsu l-istrutturi duplikati b'mod sinifikanti, fl-istess ħin 
jippermetti lill-Istati Membri jqisu aktar id-dimensjoni Ewropea fl-abbozz ta’ baġits 
tagħhom u jippermetti lill-Parlament Ewropew iqis aħjar it-tħassib nazzjonali;

86. Ifakkar fir-rwol importanti tal-baġit tal-UE fil-finanzjament tal-aġenda Ewropa 2020, għal 
liema jiġu dedikati aktar minn nofs ir-riżorsi tal-Unjoni kull sena; jinnota, madankollu, li 
– minħabba l-kontenut tal-azzjonijiet prijoritarji u l-qsim tal-kompetenzi bejn l-Unjoni u 
l-Istati Membri – l-akbar sehem ta’ finanzjament għal din l-istrateġija għandu jiġi mill-
baġits nazzjonali jew reġjonali; jikkonkludi, għalhekk, li kemm il-baġit tal-UE kif ukoll 
dak nazzjonali jeħtieġu li jiġu kkunsidrati fil-parti tal-proċedura tas-Semestru Ewropew li 
tittratta l-implimentazzjoni tal-aġenda Ewropa 2020;

87. Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-politika ta' koeżjoni bħala strument fundamentali għall-
istrateġija Ewropa 2020; iqis li politika ta' koeżjoni b'saħħitha u mgħammra b'bażi 
finanzjarja soda, tikkostitwixxi strument effikaċi u effiċjenti għall-implimentazzjoni tal-
istrateġija Ewropa 2020 u biex jiġu evitati kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji futuri, bis-
saħħa tal-programmi tagħha ta' żvilupp fit-tul, id-dimensjoni baġitarja, is-sistema tal-
amministrazzjoni deċentralizzata u l-adozzjoni tal-prijoritajiet tal-UE għall-iżvilupp 
sostenibbli; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza li jiġu involuti r-reġjuni fl-ilħuq tal-
objettiv tal-istrateġija UE 2020;

88. Jirrimarka li, minħabba l-approċċ ta' governanza f'diversi livelli, l-politika reġjonali 
għandha metodoloġija konsolidata għal approċċ integrat u sistema ta' tmexxija affidabbli 
għall-mobilizzazzjoni tal-investimenti u l-inċentivazzjoni ta' inizjattivi ġodda fil-post li 
tista' tappoġġa l-effikaċja tal-politiki ekonomiċi b'mod xieraq u l-iżvilupp ta' sinerġija 
akbar bejn il-baġits tal-UE u l-Istati Membri; jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni 
tressaq rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar kif il-Fondi Strutturali jistgħu jintużaw għal 
dan l-għan fil-qafas tal-programmi operattivi;

89. Jikkunsidra essenzjali li l-politika ta' koeżjoni tikkontribwixxi biex tegħleb l-isfidi tat-
tnaqqis tal-iżbilanċi strutturali u d-disparitajiet interni fil-qasam tal-kompetizzjoni, filwaqt 
li jenfasizza l-importanza li jiġu adattati l-politiki għall-kundizzjonijiet u bżonnijiet 
speċifiċi fir-reġjuni sabiex jimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom u jtaffu l-iżvantaġġi 
tagħhom;

90. Ifakkar fir-rwol importanti tal-politika reġjonali fl-iżvilupp tal-programmi nazzjonali fil-
qafas tas-Semestru Ewropew, speċjalment billi jiġu stabbiliti l-objettivi u jiġu determinati 
azzjonijiet intiżi biex issaħħu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

91. Jenfasizza li huwa importanti għal bosta Stati Membri li jtejbu l-kompetittività tar-reġjuni 



tagħhom sabiex jikkoreġu l-iżbilanċi makroekonomiċi;

92. Iqis neċessarju, għaldaqstant, li l-koeżjoni wkoll għandha tkun orjentata lejn it-tisħiħ tal-
potenzjali reġjonali (u mhux sempliċement dawk nazzjonali) u tal-partijiet interessati 
b'mod partikolari; jemmen li t-tisħiħ tal-potenzjali reġjonali f'koordinament mal-
potenzjali nazzjonali jġiegħel lill-politika ta' koeżjoni tinbet għal darb'oħra bħala strument 
neċessarju biex jinkisbu s-sinerġiji meħtieġa;

93. Jenfasizza li s-Semestru Ewropew ta’ koordinament ex-ante tal-politika ekonomika 
għaldaqstant jeħtieġlu jirrifletti l-promozzjoni ta’ tranżizzjoni lejn ekonomija aktar 
sostenibbli mil-lat ambjentali;

94. Jilqa’ s-suġġeriment tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir attwali li jiġu eliminati s-
sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent u jitlob li ssir valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta’ 
din il-politika matul is-Semestru Ewropew 2012.

95. Jistieden lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni jiffukaw aktar, fis-Semestru Ewropew, 
fuq is-Suq Uniku, li jikkostitwixxi l-pilastru ekonomiku tal-UE, sabiex jisfruttaw il-
potenzjal sħiħ tas-suq intern u jattiraw il-kapital pubbliku u privat biex jiffinanzjaw 
proġetti infrastrutturali u innovattivi u jippromwovu l-użu effiċjenti tal-enerġija; 
jenfasizza li s-Suq Uniku għandu jkun fiċ-ċentru ta' Governanza Ekonomika Ewropea 
ffukata fuq l-għan li jiġu mħeġġa t-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, l-impjiegi 
u l-koeżjoni soċjali billi jingħelbu l-iżbilanċi interni, tinħoloq konverġenza ekonomika u 
tingħata spinta lill-kompetittività;

96. Jitlob li kull Sessjoni tar-Rebbiegħa tal-Kunsill Ewropew tkun parzjalment iddedikata 
għall-valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tas-Suq Uniku u appoġġjata bi proċess ta’ 
monitoraġġ; jistieden lill-President tal-Kunsill Ewropew biex kull sena jippreżenta lill-
Parlament l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu wara l-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa, 
fosthom dawk fil-qasam tas-Suq Uniku;

97. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni annwali tal-implimentazzjoni tas-Suq 
Uniku mill-Istati Membri fi ħdan il-qafas tal-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma tagħhom 
u teżamina f'dan il-kuntest il-progress li jkun sar fit-traspożizzjoni u r-rieżami ta' wara l-
implimentazzjoni;

98. Jistieden lill-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni tal-Istati Membri li, fl-evalwazzjoni tal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma tagħhom, jinstab li mhumiex qed jagħmlu l-aħjar użu 
mill-finanzjament tal-UE għall-oqsma speċifiċi fejn għad hemm potenzjal li ma ġiex 
sfruttat; 

99. Jilqa' l-fatt li "l-isfruttament tal-potenzjal tas-Suq Uniku" huwa elenkat fl-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir tal-2011 bħala wieħed mill-għaxar għanijiet li jeħtieġ li jiġu 
implimentati sal-2012; 

100. Jistieden lill-Kunsll u lill-Kummissjoni jgħaqqdu s-Semestru Ewropew b'mod aktar 
sistematiku mal-inizjattivi attwali tal-UE bħat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern u l-
Att dwar is-Suq Uniku, bl-implimentazzjoni tat-12-il "lieva" tiegħu stabbiliti bħala 
prijorità ewlenija, sabiex jitqies għalkollox l-ikkompletar tas-Suq Uniku u tiġi żgurata l-
koerenza tal-politika ekonomika Ewropea;



101. Jistieden b'mod partikolari lill-Kummissjoni biex tinkludi fl-Istħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir tal-2012 it-tnax-il miżura prijoritarja tal-Att dwar is-Suq Uniku li huwa previst li 
jiġu adottati sa tmiem l-2012; 

102. Huwa tal-fehma li t-tnedija mill-ġdid tas-Suq Uniku u partikolarment l-implimentazzjoni 
tal-Att dwar is-Suq uniku huma prerekwiżit essenzjali għall-kisba ta' tkabbir sostenibbli 
fl-Ewropa sal-2020; jissuġġerixxi li biex tiġi garantita l-kompetittività Ewropea fuq il-
livell globali, jeħtieġ li jkun hemm titjib immedjat f'żoni kruċjali bħas-settur tas-servizzi, 
l-akkwist pubbliku, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni, l-enerġija u l-kummċerċ 
elettroniku fost l-oħrajn;

103. Jissottolinja l-ħtieġa li tiġi kkunsidrata l-istrateġija UE 2020 fl-implimentazzjoni tas-
Semestru Ewropew; jenfasizza li l-inizjattivi li ttieħdu fil-qafas tal-Att dwar is-Suq 
Uniku, għandhom ikunu konsistenti ma' u jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tas-
seba' inizjattivi ewlenin tal-istrateġija UE 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv;

104. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-appoġġ għall-SMEs, li huma s-
sinsla tal-ekonomija tas-Suq Uniku, skont ir-riżultati tal-Istħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir, b'mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, u permezz ta' pakkett ta' miżuri biex jiġu eliminati l-ostakli li jħabbtu wiċċhom 
magħhom l-SMEs meta jaċċessaw il-finanzjament;

105. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu miżuri effikaċi biex ittejjeb l-aċċess għall-finanzjament 
tal-SMEs u ta' negozji innovattivi li jkunu għadhom jibdew, kif ukoll biex tiżgura t-titjib 
fl-ambjent kummerċjali fl-UE, tissimplifika l-proċeduri u tnaqqas il-piż amministrattiv 
fuq in-negozji fis-Suq Uniku;

106. Jistieden lill-Istati Membri jintegraw perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew billi jitqiesu l-bżonnijiet u l-qagħda tan-nisa fl-implimentazzjoni 
tal-gwida tal-politika mogħtija fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir; ifaħħar lil dawk l-
Istati Membri li integraw id-dimensjoni tal-ġeneru permezz tal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma (PNR) matul l-ewwel Semestru Ewropew u li taw attenzjoni speċifika lin-nisa 
fit-tfassil u l-monitoraġġ tal-politiki tal-impjieg, ta’ kontra l-faqar u tal-edukazzjoni; 
jiddispjaċih li xi wħud mill-Istati Membri m’għamlux referenza għall-ġeneru fil-PNR 
tagħhom;

107. Jistieden lill-Kunsill jiżgura li l-Kumitat FEMM ikun jista’ jiddiskuti l-aspetti tal-ġeneru 
fil-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma (PNR) u l-gwida ta’ politika speċifka għal kull 
pajjiż partikolari mal-president fil-kariga responsabbli tal-EPSCO, wara li l-Kummissjoni 
tippreżenta l-gwida ta’ politika speċifka għal kull pajjiż;

108. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm parteċipazzjoni effiċjenti tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, inklużi l-organizzazzjonijiet tan-nisa fl-abbozzar, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-Programmi Nazzjonali ta' Riforma;

109. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu miri kwalitattivi fil-PNR marbuta mat-tneħħija 
tad-diskrepanza tal-paga bejn in-nisa u l-irġiel, li jtejbu l-intraprenditorija tan-nisa u li 
joħolqu l-kura tat-tfal u tal-anzjani;

110. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu miri kwantitattivi fil-PNR tagħhom dwar l-



impjieg tan-nisa inġenerali flimkien ma’ miżuri speċifiċi mmirati għall-gruppi ta’ nisa 
b’rati ta’ impjieg baxxi ħafna bħal pereżempju nisa li huma żgħażagħ, anzjani, migranti, li 
għandhom diżabilità, li huma ommijiet waħedhom u li huma Roma;

111. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqajmu kuxjenza fost is-soċjetà ċivili, l-
imsieħba soċjali u l-pubbliku inġenerali, dwar l-miri ewlenin tal-2020 u l-miri nazzjonali, 
inklużi l-miri ssegregati bejn is-sessi għall-impjieg;

112. Jistieden lill-Kummissjoni titlob lis-soċjetà ċivili u lill-imsieħba soċjali jikkontribwixxu 
"shadow report" annwali dwar il-progress tal-Istati Membri rigward il-miri ewlenin u l-
implimentazzjoni ta’ miżuri proposti fil-PNR, komparabbli max-"shadow reports" li saru 
dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW);

113. Jiddeplora t-tnaqqis fl-infiq u fl-investiment pubbliku fil-qasam tal-edukazzjoni osservat 
f'ħafna baġits nazzjonali, jerġa' jenfasizza l-ħtieġa li jiġi prijoritizzat l-investiment 
pubbliku f'oqsma sostenibbli li jippromwovu t-tkabbir bħall-R&D u l-edukazzjoni, u 
jirrimarka li, meta jitqiesu l-ispejjeż għolja mġarrba meta l-ġenerazzjonijiet aktar 
żgħażagħ jiġu marġinalizzati f'termini ta' impjiegi, l-investiment fl-edukazzjoni u fit-
taħriġ huma miżura tal-politika ekonomika; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat 
investiment kontinwu u sinifikanti fl-edukazzjoni, fit-taħriġ u fit-tagħlim tul il-ħajja tal-
għalliema, filwaqt li jitkomplew l-isforzi koordinati fl-UE kollha biex jintlaħqu għanijiet 
komuni oħra fil-qasam tal-edukazzjoni; jindika r-rwol ewlieni tal-Programm ta' Tagħlim 
Tul il-Ħajja;

114. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, meta tidentifika t-tendenzi attwali u futuri fl-impjiegi matul is-
semestru ekonomiku, biex tuża dawk it-tendenzi biex tikkoordina strateġiji ta' taħriġ ma' 
istituzzjonijiet terzjarji;

o

o     o

115. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Kunsill Ewropew, lill-parlamenti nazzjonali, lill-BĊE u lill-President 
tal-Grupp tal-euro.


