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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika:
Implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2012
(2012/2150(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari 
l-Artikolu 136 flimkien mal-Artikolu 121(2) tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1175/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-16 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 dwar it-
tisħiħ tas-sorveljanza ta’ pożizzjonijiet tal-budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ 
politika ekonomika1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta' Novembru 2011 dwar ir-
rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati Membri2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1174/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-16 ta' Novembru 2011 dwar miżuri ta’ infurzar biex jikkoreġu żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro3,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1177/2011 tat-8 ta' Novembru 2011 
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-
implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv4,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi5,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-
euro6,

– wara li kkunsidra l-Anness I tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-24-25 ta' Marzu 
2011 bit-titlu "Il-Patt Euro Plus: Koordinazzjoni aktar b'saħħitha tal-politika ekonomika 
għall-kompetittività u l-konverġenza"7

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta' Novembru 2011 dwar l-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 (COM(2011)0815),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Frar 2012 dwar il-kontribut għall-Istħarriġ 
                                               
1 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 12.
2 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 41.
3 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 8.
4 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 33.
5 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25.
6 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf.
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Annwali dwar it-Tkabbir għall-20121,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-linji gwida ġenerali għall-politika ekonomika tal-Istati Membri li 
għandhom l-euro bħala munita (COM(2012)0301),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tal-Awstrija għall-2012 u li tagħti opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' konverġenza tal-Awstrija għall-perjodu bejn l-2011 u l-2016 
(COM(2012)0306),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tal-Belġju għall-2012 u li twassal l-Opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' stabilità tal-Belġju għall-perjodu 2012-2015 (COM(2012)0314),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tal-Bulgarija għall-2012 u li tagħti opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' konverġenza tal-Bulgarija għall-perjodu bejn l-2012 u l-2015 
(COM(2012)0302),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma ta' Ċipru għall-2012 u li twassal opinjoni tal-Kunsill dwar 
il-programm ta' stabbiltà ta' Ċipru għall-perjodu 2012-2015 (COM(2012)0308),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tar-Repubblika Ċeka għall-2012 u li twassal l-Opinjoni 
tal-Kunsill dwar il-programm ta’ konverġenza tar-Repubblika Ċeka għall-perjodu 2012-
2015 (COM(2012)0303),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tad-Danimarka għall-2012 u li twassal l-opinjoni tal-
Kunsill dwar il-programm ta' konverġenza tad-Danimarka għall-perjodu 2012-2015 
(COM(2012)0304),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tal-Estonja għall-2012 u li twassal Opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' stabbiltà tal-Estonja għall-perjodu 2012-2015 (COM(2012)0311),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm ta' riforma nazzjonali 2012 tal-Finlandja u li twassal l-opinjoni tal-Kunsill dwar 
il-programm ta' stabbiltà tal-Finlandja għall-2012-2015 (COM(2012)0312),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma ta' Franza għall-2012 u li twassal l-opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' stabbiltà ta' Franza għall-perjodu 2012-2016 (COM(2012)0313),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-

                                               
1Testi adottati, P7_ TA-PROV(2012)0048.
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programm nazzjonali ta' riforma tal-Ġermanja għall-2012 u li twassal l-opinjoni tal-
Kunsill dwar il-programm ta' stabbiltà tal-Ġermanja għall-perjodu 2012-2016 
(COM(2012)0305),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta’ riforma tal-Greċja għall-2012(COM(2012)0307),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tal-Ungerija għall-2012 u li tagħti opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' konverġenza tal-Ungerija għal bejn l-2012 u l-2015 
(COM(2012)0317),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tal-Irlanda għall-2012 u li twassal l-opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' stabbiltà tal-Irlanda għall-perjodu 2012-2015 (COM(2012)0316), 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta’ riforma tal-Italja għall-2012 u l-għoti ta’ opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-Programm ta’ Stabbiltà tal-Italja għall-2012-2015 (COM(2012)0318),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tal-Latvja għall-2012 u li twassal l-opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' konverġenza tal-Latvja għall-perjodu 2012-2015 (COM(2012)0320),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta’ riforma tal-Litwanja għall-2012 u li twassal l-Opinjoni tal-
Kunsill dwar il-programm ta’ konverġenza tal-Litwanja għall-perjodu 2012-2015 
(COM(2012)0319),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tal-Lussemburgu għall-2012 u li twassal l-opinjoni tal-
Kunsill dwar il-programm ta' stabbiltà tal-Lussemburgu għall-perjodu 2012-2015 
(COM(2012)0315),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma ta' Malta għall-2012 u li twassal l-opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' stabbiltà ta' Malta għall-perjodu 2012-2015 (COM(2012)0321),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta’ riforma tal-Pajjiżi l-Baxxi għall-2012 u li twassal l-Opinjoni tal-
Kunsill dwar il-programm ta’ stabbiltà tal-Pajjiżi l-Baxxi għall-perjodu 2012-2015 
(COM(2012)0322),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tal-Polonja għall-2012 u li twassal l-Opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' konverġenza tal-Polonja għall-perjodu bejn l-2012 u l-2015 
(COM(2012)0323),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
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programm nazzjonali ta' riforma tal-Portugall għall-2012 u li twassal l-opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta' stabbiltà tal-Portugall għall-perjodu 2012-2016 (COM(2012)0324),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm ta’ riforma nazzjonali 2012 tar-Rumanija u l-għoti ta' opinjoni tal-Kunsill dwar 
il-programm ta' konverġenza tar-Rumanija għall-2012-2015 (COM(2012)0325),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm ta’ riforma nazzjonali 2012 tas-Slovakkja u t-twassil ta’ opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta’ stabbiltà tas-Slovakkja għall-2012-2015 (COM(2012)0326),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tas-Slovenja għall-2012 u li twassal l-Opinjoni tal-
Kunsill dwar il-programm ta' stabbiltà tas-Slovenja għall-perjodu 2012-2015 
(COM(2012)0327),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta’ riforma ta’ Spanja għall-2012 u li twassal l-opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta’ stabbiltà ta’ Spanja għall-perjodu 2012-2015 (COM(2012)0310),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta’ riforma tal-Isvezja għall-2012 u li twassal l-Opinjoni tal-Kunsill 
dwar il-programm ta’ konverġenza tal-Isvezja għall-perjodu 2012-2015 
(COM(2012)0328),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
programm nazzjonali ta' riforma tar-Renju Unit għall-2012 u li twassal l-Opinjoni tal-
Kunsill dwar il-programm ta' konverġenza tar-Renju Unit għall-perjodu bejn l-2012 u l-
2017 (COM(2012)0309),

– 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-Baġits, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 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-Affarijiet Kostituzzjonali u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn 
is-Sessi (A7–0000/2012),

A. billi l-kriżijiet ekonomiċi, soċjali, finanzjarji u tad-dejn sovran għadhom ma battewx;

B. billi s-Semestru Ewropew ġie kodifikat fir-Regolament (UE) Nru.1175/2011 tas-
16 ta' Novembru 2011 (ir-rapport Wortmann-Kool);

1. Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni speċifiċi skont il-pajjiż għaż-żona tal-euro; 
jistenna li dawn ir-rakkomandazzjonijiet jifformaw il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill tar-Rebbiegħa;

2. Ifakkar li s-Semestru Ewropew jipprevedi koordinament ex ante fil-kuntest taż-żona tal-
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euro, kemm permezz tat-trażmissjoni ta' abbozz tal-pjanijiet tal-baġit kif ukoll id-
diskussjoni tal-pjanijiet ta' riforma tal-politika ekonomika ewlenin, sabiex jitqiesu, u 
jitnaqqsu, l-effetti kollaterali mill-azzjonijiet nazzjonali fuq pajjiżi oħrajn jew fuq iż-żona 
tal-euro fit-totalità tagħha;

3. Jinsab kunfidenti li l-miżuri proposti jwasslu għal finanzi pubbliċi sostenibbli, 
kompetittività miżjuda, tkabbir ogħla u impjieg imtejjeb;

4. Jinnota l-insistenza tal-Kummissjoni biex isiru riformi strutturali li jżidu t-tkabbir ħalli l-
UE tkun tista' tittratta l-kriżi u tirkupra r-rwol preeminenti tagħha fl-ekonomija dinjija; 
jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex tikkoreġi l-iżbilanċi makroekonomiċi fiż-żona 
tal-euro;

5. Jinnota li ħafna mir-riformi strutturali jinsabu kkonċentrati f'numru żgħir ta' żoni, bħas-
swieq tax-xogħol, is-sistema tat-tassazzjoni, ir-ristrutturar tas-settur bankarju, it-tneħħija 
ta' restrizzjonijiet mhux iġġustifikati fuq il-kummerċi u l-professjonijiiet irregolati, il-
liberalizzazzjoni ta' ċerti industriji, it-titjib tal-effiċjenza u l-kwalità tan-nefqa pubblika, l-
evitar ta' livelli governattivi mhux neċessarji, il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, u r-
riforma tas-swieq immobiljari u tal-kreditu b'ipoteka; 

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkun aktar espliċita fir-rakkomandazzjonijiet tagħha u biex 
timmonitorja r-rakkomandazzjonijiet li jkunu saru fil-passat, jiġifieri billi jiġu provduti 
spjegazzjonijiet u evalwazzjonijiet aktar iddettaljati f'dawk il-każijiet fejn il-Kummissjoni 
taħseb li pajjiż ikun segwa r-rakkomandazzjonijiet b'mod parzjali biss;

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex isegwu b'mod riġidu r-regoli stipulati mill-Patt ta' Stabbiltà 
u Tkabbir, kif ġie modifikat mill-"pakkett ta' sitta", sabiex il-finanzi pubbliċi jsiru aktar 
reżiljenti, jiġi żgurat li l-ekonomija Ewropea ssir aktar sostenibbli u titnaqqas il-pressjoni 
minn fuq is-settur bankarju; jistenna li l-Kummissjoni u l-Kunsill jinfurzaw dawn ir-regoli 
b'mod riġidu; jemmen bis-sħiħ li d-dixxiplina fiskali u l-istituzzjonijiet fiskali għandhom 
jissaħħu kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll dak sottonazzjonali u li n-nefqa governattiva 
tersaq lejn investiment fuq tul ta' żmien twil, li jrawwem tkabbir sostenibbli; 

8. Jilqa' t-tmiem tal-proċeduri tad-defiċit eċċessiv għal ħafna Stati Membri; jispera li fil-futur 
qarib ikunu jistgħu jintemmu aktar proċeduri;

9. Jilqa' r-ratifika tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja minn numru dejjem jikber mill-25 Stat Membru li ffirmah; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri l-oħrajn kollha sabiex jirratifikaw it-Trattat kemm jista' jkun 
malajr; ifaħħar ir-riżultat pożittiv tar-referendum Irlandiż dwar dak it-Trattat;

10. Iħeġġeġ lill-partijiet kollha involuti biex ifittxu jaqblu fuq il-"pakkett ta' tnejn" ħalli 
jikkumplimenta l-leġiżlazzjoni attwali adottata fil-kodeċiżjoni; iħeġġeġ lill-partijiet kollha 
involuti biex ma jrattbux il-konklużjonijiet tal-Kunsill ftit wara li jkunu ġew adottati;

11. Ifaħħar id-djalogu ekonomiku li sar s'issa bejn il-Parlament u r-rappreżentanti nazzjonali, 
u jixtieq jagħmel aktar djalogi;

12. Jenfasizza l-bżonn li jissaħħu l-metodi ta' ħidma tal-Grupp tal-euro;
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13. Itenni s-sejħa tiegħu biex tittieħed azzjoni ħalli tittejjeb l-istabilità tas-sistema finanzjarja 
fiż-żona tal-euro;

14. Ifakkar li r-rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni huma kontribut għall-Kunsill tar-
Rebbiegħa u li din il-proċedura mhijiex waħda leġiżlattiva;

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill 
Ewropew, lill-gvernijiet tal-Istati Membri u lill-Bank Ċentrali Ewropew.


