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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

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 dwar il-proċedura dwar żbilanċ eċċessiv,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Mejju 2010 "It-tisħiħ 
tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika" (COM(2010)0250) u tat-30 ta’ Ġunju 2010 "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, "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-Artikolu 50 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 
(A7-0000/2011),

A. billi l-kriżi u l-qabża dejjem tikber fil-kompetittività sa minn meta beda jintuża l-euro 
ħarġu fid-deher il-ħtieġa li l-Unjoni tikkoordina aktar il-politiki ekonomiċi u tissorvelja 
aħjar il-baġit, 

B. billi l-kunsens parlamentari għall-baġits pubbliċi hu wieħed mill-pedamenti tad-
demokrazija,

C. billi l-effikaċja tal-politiki ekonomiċi nazzjonali permezz ta’ koordinazzjoni msaħħa hija 
msejsa fuq il-leġittimità demokratika ta’ dawn il-politiki fil-livell parlamentari,

D. billi s-Semestru Ewropew iwassal għal ridefinizzjoni tal-mekkaniżmi ta’ kontroll tal-
Kummissjoni u tal-Kunsill mir-rappreżentanza parlamentari,

E. billi sistema ta’ koordinazzjoni esklussiva intergovernattiva mhix se tkun biżżejjed fl-
oqsma li jirrikjedu azzjoni koordinata tal-Unjoni, 

F. billi t-twettiq tas-Semestru Ewropew jinvolvi tibdil fix-xogħol tal-parlamenti nazzjonali, 

G. billi l-Kummissjoni ma spjegatx fid-dettall il-viżjoni tagħha tas-Semestru Ewropew u 
s’issa ma qisitx il-ħtieġa li tilleġittimizza l-proċess ġdid fil-livell demokratiku b’mod 
partikoli permezz ta’ assoċjazzjoni aħjar mal-Parlament Ewropew, il-parlamenti 
nazzjonali u l-imsieħba soċjali, 
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H. billi bis-saħħa tal-esperjenza miksuba fid-djalogu monetarju, il-Parlament Ewropew 
għandu jikkontribwixxi għad-definizzjoni u għall-kontroll tal-politiki ekonomiċi u għas-
sorveljanza baġitarja, 

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

Għal Semestru Ewropew demokratiku u effikaċi
1. Jinsab konvint li l-kriżi attwali għandha tissarraf f’tisħiħ tal-pilastru ekonomiku tal-Unjoni 

Ekonomika u Monetarja, u li s-Semestru Ewropew għandu jagħti kontribut għal dan;

2. Iqis li l-Parlament Ewropew għandu rwol essenzjali fil-ħolqien tal-leġittimità demokratika 
meħtieġa; ifakkar fil-kompetenzi tiegħu fl-adozzjoni tat-testi leġiżlattivi meħtieġa għat-
twettiq tal-għanijiet tas-Semestru Ewropew;  

3. Jinnota li s-Semestru Ewropew jikkostitwixxi l-qafas annwali tat-twettiq u tal-valutazzjoni 
tal-istrateġija UE 2020, kif ukoll il-linji gwida ewlenin tal-politika ekonomika u tal-
politika tal-impjiegi; jenfasizza, madankollu, li s-Semestru Ewropew m’għandux 
jissostitwixxi din l-għodda, li hija mħaddna fit-Trattat, jew inaqqas l-importanza tagħha; 
jitlob lill-Kummissjoni tiċċara u tispjega kif dawn l-istrumenti differenti jiffunzjonaw 
flimkien;

4. Jinnota li l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir jinkludi żewġ annessi li jkopru l-istess 
qasam tal-linji gwida dwar il-politika tal-impjiegi u l-politika ekonomika; iqis 
għaldaqstant li dawn għandhom ikunu suġġetti għall-istess proċedura parlamentari; 

5. Jinnota li l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, kif approvat mill-Kunsill Ewropew tar-
Rebbiegħa, jorjenta t-tfassil tal-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma u tal-Programmi ta’ 
Stabilità u Konverġenza tal-Istati Membri, li fuq il-bażi tagħhom il-Kummissjoni tfassal 
ir-rakkomandazzjonijiet tal-pajjiżi;

6. Jitlob li tiġi adottata, permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, leġiżlazzjoni speċifika 
jew ftehim interistituzzjonali li jippermetti valutazzjoni tal-leġittimità demokratika u tal-
effikaċja tas-Semestru Ewropew; 

7. Jixtieq isaħħaħ id-djalogu u l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u nazzjonali, 
b’mod partikolari dawk parlamentari; 

Biex il-Parlament jipparteċipa b’mod sħiħ fis-Semestru Ewropew

8. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex qabel l-10 ta’ Jannar ta’ kull sena tadotta l-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir;

9. Jitlob lill-Kummissjoni tabbozza l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir bħala dokument 
suġġett għan-negozjati u emendi parlamentari, b’mod partikolari billi ssir distinzjoni bejn 
l-iżviluppi politiċi u tekniċi; 

10. Jitlob lill-Kummissjoni tidentifika b’mod ċar, fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, l-
inizjattivi meħuda mill-Unjoni u mill-Istati Membri b’appoġġ għall-investiment fit-tul, it-
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twettiq tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020 u tnaqqis fl-iżbilanċi makroekonomiċi; 

11. Jistieden lill-Kummissarji inkarigati mis-Semestru Ewropew biex jiddiskutu l-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir mal-kumitati responsabbli tal-Parlament Ewropew malli dan jiġi 
adottat mill-Kummissjoni;

12. Biħsiebu jorganizza, darba f’sena qabel il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa, forum 
interparlamentari fil-Parlament Ewropew għall-membri tal-kumitati parlamentari 
nazzjonali responsabbli għas-Semestru Ewropew; jissuġġerixxi li dan il-forum ikun 
jinkludi laqgħat tal-gruppi politiċi u l-kumitati rilevanti, flimkien ma' seduta plenarja li 
toffri possibilità li tiġi adottata riżoluzzjoni konġunta bi tħejjija għall-Kunsill Ewropew 
tar-Rebbiegħa; jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jirrappreżentah fil-Kunsill 
Ewropew tar-Rebbiegħa fuq il-bażi tar-riżoluzzjoni adottata;

13. Jitlob lill-President tal-Kunsill Ewropew jattendi seduta plenarja tal-Parlament kull sena, 
biex jiddiskuti l-azzjoni li jkollha tittieħed wara l-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa;

14. Jinnota li matul is-sena pilota (2011), il-linji gwida Ewropej xi drabi waslu kmieni wisq 
jew tard wisq biex ikollhom impatt reali fuq id-deċiżjonijiet tal-baġit nazzjonali;

15. Jistieden lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri biex jadattaw l-iskeda tagħhom u 
l-proċedura tagħhom għall-adozzjoni tal-baġit biex jitqies is-Semestru Ewropew u b'mod 
partikolari biex jiddelibera qabel it-trasmissjoni mill-gvern nazzjonali dwar il-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Programmi ta' Stabilità u Konverġenza;

16. Jemmen li dawn il-bidliet għandhom isaħħu l-kapaċità tal-parlamenti nazzjonali li 
jeżerċitaw skrutinju fuq il-baġits nazzjonali billi jippermettulhom ħarsa ġenerali li 
tinkorpora l-koordinazzjoni tal-UE tal-politiki ekonomiċi;

17. Jitlob lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex titjieb il-komparabilità tal-punti 
tal-infiq tal-baġits nazzjonali billi jintegrawhom fi klassifikazzjoni komuni li tagħti lok li 
jitkejjel il-kontribut tagħhom għall-ilħuq tal-miri tal-istrateġija Ewropa 2020; 

18. Biħsiebu jikkonsulta l-Kummissjoni u s-servizzi tagħha, l-imsieħba soċjali, kif ukoll l-
esperti u l-ispeċjalisti, biex jifhem aħjar id-dokumenti ppreżentati mill-Istati Membri;

19. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-Programmi ta’ Stabilità u 
Konverġenza u l-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma qabel l-aħħar ta' April; josserva li l-
għadd ta' dokumenti disponibbli fil-bidu ta' Mejju 2011 kien żgħir ħafna; 

20. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta r-rakkomandazzjonijiet tagħha malli titwettaq l-analiżi 
tal-Programmi ta’ Stabilità u Konverġenza u tal-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma; 

21. Se jorganizza, wara l-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa, laqgħa interparlamentari 
(konferenza baġitarja) 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); 

22. Jitlob lill-Kunsill jippreżenta ruħu quddiem il-Parlament f’Lulju ta’ kull sena, jew 
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f’Settembru fil-każ ta’ snin elettorali, biex jiġġustifika kull bidla sostanzjali li jkun għamel 
fil-proposti għal rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni;

23. Jitlob li jipparteċipa fid-djalogu makroekonomiku li għandu jiġi msaħħaħ u magħmul 
aktar interattiv;

24. Jixtieq li jsir dibattitu fi ħdan il-Parlament mal-Kapijiet ta’ Stat u ta'Gvern ta’ dawn l-Istati 
Membri li biħsiebhom jagħmlu użu mill-mekkaniżmu Ewropew ta’ stabilità, qabel dan jiġi 
attivat;

25. Għandu l-ħsieb iwettaq verifika tas-sitwazzjoni makroekonomika tal-Unjoni fil-ħarifa, li 
ssir minn panel li jkun jinkludi diversi istituti ekonomiċi, 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; 

26. Jistieden lill-Kunsill jagħtih rendikont kull sena, tul l-ewwel ġimgħat tas-sena, ta' dak li 
jkun sar fis-Semestru Ewropew preċedenti;

27. Jixtieq jara l-aspetti differenti tas-Semestru Ewropew, u b’mod partikulari r-rwol tal-
istituzzjonijiet differenti, riveduti regolarment fid-dawl tad-dibattiti u s-suġġerimenti li 
jkunu saru;

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


