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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: 
implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2013

(2013/XXXX(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-26 ta’ Ottubru 2012 dwar is-Semestru Ewropew 
għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika, implimentazzjoni tal-prijoritajiet tal-20121,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-14 u l-15 ta’ Marzu 2013,

– 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 ta’ budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ 
politika ekonomika,

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

– 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-euro,

– 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 eċċessiv,

– 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 
makroekonomiċi,

– 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-
euro,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 473/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-
abbozzi tal-pjani baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri 
fiż-żona tal-euro, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 473/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
                                               
1 Testi adottati, P7_ TA(2012)0408.
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tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati 
Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b’diffikultajiet gravi fir-
rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2012 dwar l-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 (COM(2012)0750),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-7 ta’ Frar 2013 dwar il-kontribut għall-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir għall-20131,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Marzu 2013 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni msemmija ‘It-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-
UE - Għodda għall-promozzjoni ta’ ġustizzja u tkabbir effettiv’ (COM(2013)0160),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Mejju 2013 li 
takkumpanja l-abbozz tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi tal-2013 u 
msemmija ‘Is-Semestru tal-2013: Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi: Nieħdu l-
Ewropa lil hinn mill-kriżi’ (COM(2013)0350),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-
29 ta’ Mejju 2013 dwar l-implimentazzjoni tal-linji gwida ġenerali għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-ewro (COM(2013)0379), kif ukoll 
il-proposti kollha tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Mejju 2013 għar-rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill għal Stati Membri individwali tal-Unjoni Ewropea,

– 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 u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, (A7-
0000/2013),

A. billi l-kriżijiet ekonomiċi, soċjali, finanzjarji u ta’ dejn sovran għadhom ma ttaffewx u l-
objettiv ta’ Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) iktar ibbilanċjata u integrata jibqa’ 
ambizzjoni mhix milħuqa;

B. billi r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi (CSRs) tal-Kummissjoni fihom xi 
informazzjoni utli, iżda b’mod ġenerali jonqsu milli jikkonvinċu f’termini tal-bilanċ tal-
preskrizzjonijiet politiċi fl-oqsma tal-politika;

C. billi hija meħtieġa azzjoni urġenti f’ħafna oqsma, fost l-oħrajn fir-restawr tas-self lill-
ekonomija reali u lill-SMEs, fil-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-ippjanar tat-taxxa 
aggressiv u fit-tfittxija ta’ soluzzjonijiet Ewropej effettivi għall-qgħad u għalhekk anke t-
tisħiħ sinifikanti fid-dimensjoni soċjali tal-UEM;

D. billi l-leġittimità demokratika tal-governanza ekonomika fis-Semestru Ewropew teħtieġ 

                                               
1 Testi adottati, P7_ TA(2013)0053.
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rispett reali u ddedikat għall-prerogattivi parlamentari fil-livell nazzjonali u Ewropew 
kontra t-tendenza ta’ kultura dejjem aktar diparlamentizzata u intergovernamentali tat-
tfassil ta’ politika ekonomika fil-livell tal-UE;

E. billi, peress li d-dispożizzjonijiet il-ġodda introdotti bl-hekk imsejjaħ ‘2-pack’ diġà daħlu 
fis-seħħ, is-CSRs żdiedu fl-importanza issa li l-programmi ta’ riforma nazzjonali u l-
programmi ta’ stabbiltà jridu jkunu konsistenti magħhom; 

F. billi, għalkemm fil-każ tal-Istati Membri taħt programm ta’ assistenza finanzjarja, ir-
rakkomandazzjonijiet ġew infurzat b’mod strett, il-livell ta’ konformità mill-bqija tal-Istati 
Membri ma’ CSRs ta’ qabel hija baxxa ħafna;

G. billi t-2-pack jistabbilixxi metodu tal-Komunità ċar fir-rigward tal-Istati Membri fiż-żona 
ewro li qed jesperjenzaw jew li huma mhedda b’diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà 
finanzjarja tagħhom;

1. Jilqa’ r-rikonoxximent tal-Kummissjoni li ‘biex jirnexxu, il-politiki mhux biss iridu jkunu 
mfassla tajjeb, iżda jrid jkollhom appoġġ politiku u soċjali’, u li l-Ewropa teħtieġ, lil hinn 
mill-konsolidazzjoni fiskali, tkabbir reali u azzjoni speċifika u urġenti biex jiġu indirizzati 
l-livelli għoljin b’mod mhux aċċettabbli ta’ qgħad;

2. Jilqa’ r-rikonoxximent tal-Kummissjoni li l-pajjiżi ‘bid-defiċit’ iridu jagħtu spinta lill-
kompetittività tagħhom u li l-pajjiżi ‘b’bilanċ pożittiv’ iridu jagħtu spinta lid-domanda 
tagħhom, u li dan jitlob reviżjoni fil-fond tal-pożizzjoni tal-politika prevalenti; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jevitaw illi jieħdu approċċ ta’ daqs wieħed 
għal kulħadd għas-CSRs u jiżguraw li r-rakkomandazzjonijiet huma adattati skont l-
ispeċifiċitajiet nazzjonali u l-ħtiġijiet tal-Istat Membru kkonċernat; 

4. Jilqa’ l-fatt li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni huma diretti mhux biss lejn l-Istati 
Membri, iżda wkoll lejn iż-żona ewro kollha kemm hi; madankollu, jiddispjaċih li r-
rakkomandazzjonijiet li saru lill-Istati Membri ma jqisux biżżejjed l-interdipendenza 
qawwija bejn l-ekonomiji tal-UE, partikolarment fiż-żona ewro, jew l-informazzjoni 
kollha li tinstab fir-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta’ Twissija;

5. Jitlob investigazzjoni iktar fil-fond tar-raġunijiet għaż-żieda enormi fid-diverġenzi interni 
fil-kompetittività u l-prestazzjoni ekonomika fl-Istati Membri kollha li rriżultaw mill-
funzjonament tal-munita unika u b’mod partikolari tal-impatt asimmetriku ta’ politiki 
komuni;

6. Jitlob valutazzjoni prudenti tal-previżjonijiet tat-tkabbir ‘tal-irkupru kajman’ peress li l-
previżjonijiet preċedenti tal-Kummissjoni ġew riveduti suċċessivament ’l isfel u 
jirrakkomanda ħarsa aktar mill-viċin fis-sostenibbiltà tat-titjib identifikat fil-kummerċ u 
fil-bilanċi tal-kontijiet attwali u fid-defiċits pubbliċi;

7. Jilqa’ r-rikonoxximent tal-Kummissjoni li l-kompetittività Ewropea ‘ma tistax u mhux se 
tkun ibbażata biss fuq l-ispejjeż’ u li huwa essenzjali li jitjiebu l-produttività, l-investiment 
fl-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-effiċjenza tar-riżorsi, f’konformità mal-miri 
tal-Europa 2020; jiddispjaċih għalhekk għan-nuqqas ta’ progress fir-rigward tal-miri tal-
UE 2020; jitlob li r-rikonoxximent msemmi hawn fuq ikun rifless b’mod adegwat fis-
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CSRs tal-pajjiżi ‘bid-defiċit’ peress li dawn huma Stati Membri li huma fi ħtieġa kritika li 
jagħtu spinta lill-kompetittività tagħhom; 

8. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta’ implimentazzjoni ta’ EUR 120 biljun ‘Patt għat-Tkabbir u l-
Impjiegi’ miftiehem f’Ġunju 2012, tal-inizjattiva tal-Bonds għall-Proġetti mnedija 
f’Novembru 2012 u tal-investiment addizzjonali ta’ EUR 180 biljun mill-BEI (wara ż-
żieda ta’ EUR 10 biljun fil-BEI imħallsa f’kapital approvati fit-8 ta’ Jannar 2013); jitlob 
lill-Kunsill u l-Kummissjoni jinvestigaw u jneħħu b’mod urġenti l-ostakoli li qed 
jipprevjenu t-twettiq sħiħ ta’ dawn l-inizzjattivi;

9. Jitlob lill-Kummissjoni tibgħat b’mod urġenti l-proposta leġiżlattiva dwar l-inċentivi 
finanzjarji l-ġodda li jappoġġjaw l-Istati Membri fl-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali, inkluż Strument għall-Konverġenza u l-Kompetittività (CCI) ibbażat fuq il-
metodu tal-Komunità bħala l-ewwel pass lejn kapaċità fiskali Ewropea; 

10. Jitlob lill-Kummissjoni tinkludi fl-ambitu ta’ CCI appoġġ finanzjarju għar-riformi 
strutturali f’oqsma li jibblokkaw id-dinamiżmu u l-effiċjenza ekonomika bħar-riformi tas-
sistemi tal-ġustizzja nazzzjonali, appoġġjati teknikament mit-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-
Ġustizzja tal-UE;

11. Jilqa’ l-użu mill-Kummissjoni tal-marġini ta’ manuvrar offruta mill-SGP rivedut sabiex 
jiġu estiżi l-iskadenzi għall-korrezzjoni ta’ defiċits eċċessivi f’seba’ proċeduri; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill jiżguraw li l-kontenut u l-kalendarju tal-pjan ta’ aġġustament 
fiskali jkunu adattati għall-ispeċifiċità ta’ kull pajjiż u b’mod partikolari fil-pajjiżi ‘bid-
defiċit’, jinkludu l-marġini ta’ manuvrar imsemmija qabel u l-użu sħiħ tal-fondi strutturali, 
riformi strutturali sodi u sostenibbli u l-identifikazzjoni tal-investimenti (jiġifieri fis-CSR) 
essenzjali biex tingħata spinta lill-kompetittività; jitlob lill-Kummissjoni tiċċara b’mod 
urġenti l-modi ta’ kif jiġu akkomodati, f’ċerti kundizzjonijiet, programmi ta’ investimenti 
pubbliċi li mhumiex rikorrenti b’impatt ippruvat fuq is-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi;

12. Jilqa’ d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li l-pajjiżi ‘b’bilanċ pożittiv’ għandhom ir-rwol li 
jgħinu sabiex tingħeleb il-kriżi attwali, mhux biss billi jnaqqsu t-taxxi u l-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, iżda wkoll billi jiżviluppaw pagi sabiex tingħata 
spinta lid-domanda domestika sostenibbli u jippromwovu opportunitajiet ġodda ta’ 
investiment; jenfasizza l-importanza tal-effetti sekondarji pożittivi li se jkollhom dawn l-
azzjonijiet fl-UE kollha;

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa politika industrijali Ewropea ġenwina u politika 
Ewropea tal-kummerċ estern koerenti, ibbażati fuq ir-reċiproċità u l-istandards minimi 
kondiviżi, b’mod partikolari fi kwistjonijiet soċjali u ambjentali; jemmen li huwa biss 
permezz tal-ġestjoni intelliġenti tar-relazzjoni tagħha ‘mal-globalizzazzjoni’ li l-Ewropa 
tista’ tiggarantixxi t-tkabbir, l-impjiegi u għal diversi Stati Membri, l-allokazzjoni mill-
ġdid progressiva rakkomandata tar-riżorsi lil hinn mis-setturi mhux kummerċjabbli fis-
setturi kummerċjabbli;

14. Ifaħħar ir-rikonoxximent tal-Kummissjoni li hemm ħtieġa li tingħata iktar attenzjoni lill-
impatt distribuzzjonali tar-riformi u jitlob lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni ex-ante 
bir-reqqa tal-impatt soċjali tar-riformi rakkomandati l-ġodda kollha u tieħu l-
konklużjonijiet meħtieġa kollha mir-rakkomandazzjonijiet preċedenti, inkluż dawk 
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magħmula lill-Istati Membri li qegħdin taħt programmi ta’ assistenza finanzjarja;

15. Jitlob lill-Kummissjoni tibgħat proposti leġiżlattivi biex tikkompleta l-UEM permezz ta’ 
pilastru soċjali, peress li l-istabilizzaturi awtomatiċi nazzjonali huma imblokkati fl-Istati 
Membri fejn l-aktar li huma meħtieġa; jenfasizza li tabella ta’ valutazzjoni soċjali hija 
meħtieġa bħala element kostitwenti ta’ dan il-pilastru;

16. Jaqbel li l-azzjoni tal-BĊE ‘ikkontribwixxiet b’mod deċiżiv għall-istabbiltà taż-żona 
ewro’, li tillimita l-ispekulazzjoni fuq id-dejn sovran; madankollu, jikkunsidra li t-tkabbir 
insuffiċjenti u livelli għolja (u li għadhom qed jogħlew) ta’ dejn privat u pubbliku f’ħafna 
Stati Membri jfissru li huwa meħtieġ ‘proċess ta’ tnaqqis fl-ingranaġġ ġestit b’attenzjoni’; 
għalhekk jitlob lill-Kummisjoni twettaq malajr l-impenji tat-2-pack tagħha lill-Parlament 
sabiex japprofondixxi l-analiżi fuq is-sostituzzjoni parzjali tal-ħruġ tad-dejn nazzjonali 
permezz ta’ ħruġ konġunt fil-forma ta’ fond ta’ tifdija u ewrokambjali;

17. Jenfasizza li l-finanzjament tal-ekonomija reali u b’mod partikolari tal-SMEs, ma ġiex 
restawrat fuq il-periferija tal-UE; jindika li d-differenzi kbar fl-aċċess għall-kreditu 
jkomplu jistimulaw it-tendenzi ta’ diverġenza interni li dejjem qed jikbru fl-UE u fiż-żona 
ewro b’mod partikolari u jeqirdu s-suq intern permezz ta’ kondizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni inġusta; jindika wkoll li l-prospetti ekonomiċi negattivi jiġġustfikaw b’mod 
parzjali biss dawn il-limitazzjonijiet ta’ kreditu restrittivi; jitlob sorveljanza aktar mill-qrib 
tal-prattiki tas-settur bankarju fil-finanzjament tal-ekonomija reali, b’mod partikolari l-
SMEs ekonomikament vijabbli; jitlob lill-Kummissjoni tagħti prijorità lill-ħidma fuq sorsi 
alternattivi ta’ finanzjament għall-SMEs, b’mod partikolari permezz ta’ fondi strutturali, 
il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Fond Ewropew tal-Investiment u l-banek ta’ żvilupp 
pubbliku; 

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibgħat proposta leġiżlativa biex jinħoloq Mekkaniżmu Uniku 
ta’ Riżoluzzjoni (inkluż Awtorità Ewropea Unika u Fond Ewropew Uniku ffinanzjat mill-
industrija), li huwa essenzjali biex titlesta l-Unjoni Bankarja; iħeġġeġ lill-Kunsill 
jikkonkludi malajr in-negozjati mal-Parlament dwar id-Direttiva dwar Skemi ta’ Garanzija 
tad-Depożiti u dwar id-Direttiva tar-Riżoluzzjoni u l-Irkupru Bankarju (li jridu jiġu 
nnegozzjati b’mod parallel);

19. Jitlob rikapitalizzazzjoni bankarja diretta mill-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) 
biex tkun disponibbli hekk kif il-pilastri kollha tal-Unjoni Bankarja – jiġifieri l-
Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-oqfsa ta’ Garanzija tad-Depożitu u tal-Irkupru u r-
Riżoluzzjoni – ikunu fis-seħħ; minħabba l-urġenza li jkun hemm Fond Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni biex jakkompanja l-SSM, jappoġġja l-frontloading immedjat tal-MES biex 
jagħti lill-SRF perjodu ta’ rimborż mill-industrija; jemmen li l-faċilità tal-MES trid 
tirrinforza l-baġit tal-UE u tkun ġestita skont il-metodu tal-Komunità;

20. Jilqa’ ‘l-Pjan ta’ Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-
taxxa’ tal-Kummissjoni u r-rakkomandazzjonijiet tagħha dwar ‘miżuri maħsuba biex 
jinkoraġġixxu lill-pajjiżi terzi biex japplikaw standards minimi ta’ governanza tajba fi 
kwistjonijiet tat-taxxa’u  dwar ‘il-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva’ adottati fis-
6 ta’ Diċembru 2012; jenfasizza li l-ġustizzja fil-qsim tal-piżijiet teħtieġ approċċ 
kompletament ġdid għall-frodi u l-evażoni tat-taxxa; jitlob azzjoni urġenti mill-
Kummissjoni u appoġġ ċar mill-Kunsill dwar dawn il-dossiers; 
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21. Jitlob lill-Kunsill jikkonkludi n-negozjati għat-Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji u 
sabiex jinkludu fl-aġenda tiegħu, b’mod urġenti, il-konverġenza tas-sistemi tat-taxxa fi 
ħdan l-UE; 

22. Jitlob l-applikazzjoni urġenti tat-2-pack, bit-tfassil mill-ġdid tas-sistema ad hoc ta’ ‘trojki’ 
bħala konsegwenza immedjata fi struttura legalment soda skont il-liġi Ewropea, li 
tirrispetti l-livelli minimi tal-kontabbiltà demokratika; 

23. Jenfasizza li s-Semestru Ewropew m’għandu bl-ebda mod jipperikola l-prerogattivi tal-
Parlament; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura l-involviment formali xieraq tal-Parlament 
fil-passi kollha tal-proċess tas-Semestru Ewropea sabiex tiżdied il-leġittimità tad-
deċiżjonijiet li jaffettwaw liċ-ċittadini kollha; 

24. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-kontabbiltà demokratika għall-Parlament ta’ elementi 
essenzjali tal-operat taż-żona ewro, bħall-MES, id-deċiżjonijiet tal-Grupp tal-euro u l-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programmi ta’ assistenza finanzjarja;

25. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jinvolvu lill-parlamenti nazzjonali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili fil-proċess tas-Semestru Ewropew kollu 
kemm hu, u b’mod partikolari fl-iżvilupp u d-diskussjoni tal-programmi nazzjonali ta’ 
riforma tagħhom; 

26. Jenfasizza l-importanza tad-djalogu bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali 
bil-ħsieb li jinkiseb proċess ta’ Semestru Ewropea li jopera b’mod sħiħ u jinkiseb il-livell 
meħtieġ ta’ kontabbiltà demokratika fir-rigward ta’ dawk kollha involuti; jenfasizza l-
utilità tal-Ġimgħa Ewropea Parlamentari dwar is-Semestru Ewropew għall-
Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika (EPW 2013);

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


