
PA\828794MT.doc PE445.978v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2010/2099(INI)

2.9.2010

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

It-titjib tal-governanza ekonomika u tal-qafas ta' stabilità tal-Unjoni, b'mod 
partikolari fiż-żona tal-euro
(2010/2099(INI))

Rapporteur: António Fernando Correia De Campos

(Inizjattiva – Artikolu 42 tar-Regoli ta' Proċedura)



PE445.978v01-00 2/5 PA\828794MT.doc

MT

PA_Leg_art42



PA\828794MT.doc 3/5 PE445.978v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli:

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ċitazzjoni tar-Rapport Monti1 u tar-Riżoluzzjoni tal-Parlament dwar "Ir-realizzazzjoni 
tas-Suq Uniku"2,

2. billi t-tkabbir ekonomiku sostenibbli huwa kundizzjoni ewlenija għall-istabilità 
ekonomika u soċjali (Premessa E),

3. billi kwalunkwe titjib fis-sorveljanza u l-governanza ekonomika għandu jiddependi minn 
statistika preċiża, affidabbli u komparabbli tal-politiki u l-pożizzjonijiet ekonomiċi 
rilevanti tal-Istati Membri kkonċernati (Premessa I),

4. billi jeħtieġ li tiġi msaħħa l-koerenza bejn investimenti pubbliċi għal żmien qasir, medju u 
fit-tul u billi dawn l-investimenti, b'mod partikolari rigward l-infrastruttura, jeħtieġ li 
jintużaw b'mod effiċjenti u jiġu allokati għall-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020, 
partikolarment fir-rigward tar-riċerka u l-iżvilupp, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni sabiex 
tiżdied il-kompetittività, titjieb il-produttività, jinħolqu l-impjiegi u jissaħħaħ is-Suq 
Uniku (Premessa M),

– biex jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fl-anness tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

5. Jikkompleta l-Patt ta' Stabilità u Tkabbir eżistenti, inkluża sistema ġdida ta' 
governanza, b'"Patt ta' Tkabbir u Impjiegi" separat ibbażat fuq għanijiet ekonomiċi 
reali, inklużi l-impjiegi u l-investiment, biex il-ħolqien tal-impjiegi jkollu l-istess 
importanza daqs il-kontroll tal-iżbilanċi pubbliċi, u mfassal ukoll bħala strument legali 
bbażat fuq l-Artikolu 121 TFUE (Rakkomandazzjoni 1, inċiż ġdid),

6. Jistabbilixxi qafas imsaħħaħ ta' sorveljanza analitika (inkluża tabella ta' valutazzjoni 
b'valuri speċifiċi li jagħtu lok għal twissija bikrija) bl-istrumenti metodoloġiċi xierqa u bi 
trasparenza għal sorveljanza multilaterali effikaċi bbażata fuq indikaturi ekonomiċi 
ewlenin (reali u nominali), li jistgħu jaffettwaw il-pożizzjonijiet ta' kompetittività, 
fosthom, imma mhux biss, ir-rata ta' tkabbir, il-kompożizzjoni tal-PGD nazzjonali, ir-rata 
tal-impjiegi, l-iżviluppi reali tar-rata tal-kambju, l-iżviluppi fl-ispiża tax-xogħol, l-
iżviluppi fil-kont kurrenti/fil-bilanċ tal-pagamenti, it-tkabbir tal-kreditu, il-formazzjoni u 
l-influssi tal-kapital, l-iżviluppi fil-produttività, u l-iżviluppi fis-swieq tal-assi (fosthom id-
dejn privat u s-swieq tal-proprjetà), l-investiment fir-Riċerka u l-Iżvilupp bħala 
perċentwali tal-PGD, it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, ir-rata ta' suċċess 
tal-edukazzjoni terzjarja u sekondarja u t-tnaqqis tal-faqar (Rakkomandazzjoni 1, inċiż 
2),

                                               
1 "Strateġija ġdida għas-Suq Uniku – għas-servizz tal-Ekonomija u s-Soċjetà Ewropea", rapport lill-President tal-Kummissjoni 
Ewropea, mill-Professur Mario Monti, 9 ta' Mejju 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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7. Jistabbilixxi regoli komuni għal użu aktar attiv tal-Linji Gwida Wesgħin għall-Politika 
Ekonomika bħala għodda prinċipali għall-gwida ekonomika, is-sorveljanza u r-
rakkomandazzjonijiet għal kull Stat Membru skont l-istrateġija UE 2020, li jiffokaw fuq 
it-tkabbir, ir-riformi strutturali, il-produttività u l-kompetittività, filwaqt li jitqiesu l-
konverġenzi u d-diverġenzi bejn l-Istati Membri, it-tisħiħ tal-vantaġġi kompetittivi 
relattivi tal-Istati Membri (Rakkomandazzjoni 1, inċiż 4;tħassir tal-aħħar parti),

8. Jistabbilixxi 'Semestru tal-Unjoni' biex jiġu indirizzati l-Linji Gwida Integrati fil-livell 
nazzjonali u tal-Unjoni, filwaqt li jkun hemm spazju għal dibattitu aktar wiesa' dwar 
kwistjonijiet finanzjarji u s-sitwazzjoni ekonomika tal-UE, u dan jippermetti
kontribuzzjoni reali u f'waqtha mill-partijiet kollha konċernati (Rakkomandazzjoni 1, inċiż 
7),

9. Din ir-rakkomandazzjoni m'għandhiex issir: "Iniedi l-Proċedura ta' Żbilanċ Eċċessiv 
(PŻE)/il-Proċedura ta' Sorveljanza ta' Dejn Eċċessiv (PSDE) fuq il-bażi tal-livelli tad-dejn 
gross. Il-PŻE/PSDE, inklużi rapporti regolari dettaljati dwar id-dinamika u l-iżvilupp tad-
dejn, ikunu attivati għall-Istati Membri kollha li fihom il-livell ta' dejn tal-gvern jaqbeż il-
limitu ta' 60% u ma jkunx qiegħed jonqos b'pass sodisfaċenti. Il-PŻE għandha tkun 
"wieqfa" sakemm il-pajjiż jissodisfa l-OFTM tiegħu u tiġi revokata ladarba l-livell tad-
dejn ikun anqas minn 60%." (tħassir ta' Rakkomandazzjoni 2, inċiż 1),

10. Jistabbilixxi inċentivi speċifiċi u preventivi minn qabel li għandhom jiġu deċiżi mill-
Kummissjoni, sabiex jiġu ffaċilitati l-passi ta' twissija bikrija u jiġu applikati b'mod 
progressiv (Rakkomandazzjoni 2, inċiż 7; tħassir parzjali),

11. Jagħmel il-bidliet meħtieġa għall-proċedura deċiżjonali interna tal-Kummissjoni sabiex 
tiġi ggarantita l-implimentazzjoni effiċjenti u mgħaġġla ta' dawk il-penalitajiet preventivi 
(Rakkomandazzjoni 2, inċiż 9; tħassir parzjali),

12. Jistabbilixxu qafas speċifiku għaż-żona tal-euro għall-monitoraġġ imsaħħaħ li jiffoka fuq 
diverġenzi eċċessivi makroekonomiċi, il-kompetittività tal-prezzijiet, ir-rati tal-kambju 
reali, it-tkabbir tal-kreditu u l-iżviluppi tal-kontijiet kurrenti tal-Istati Membri kkonċernati, 
l-investiment fir-Riċerka u l-Iżvilupp bħala perċentwali tal-PGD, it-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, ir-rata ta' suċċess tal-edukazzjoni terzjarja u sekondarja 
u t-tnaqqis tal-faqar (Rakkomandazzjoni 3, inċiż 1),

13. Din ir-rakkomandazzjoni m'għandhiex issir: "Isaħħu s-Segretarjat u l-Kabinett tal-
President tal-Grupp tal-Euro" (tħassir ta' Rakkomandazzjoni 3, inċiż 3),

14. Jistabbilixxu programm li jillimita l-ħsara u jiżgura rkupru finanzjarju f'ċirkostanzi 
estremi ta' riskju kbir mistenni (Rakkomandazzjoni 4, Titolu),

15. Il-ħolqien rapidu ta' Aġenzija Ewropea tad-Dejn bil-ġbir ta' parti mid-dejn pubbliku 
nazzjonali tal-Istati Membri f'sistema komuni ta' garanzija reċiproka, li toħroġ dejn 
ġdid b'rata unika ta' mgħax, u b'hekk jitnaqqas ir-riskju ta' attakki spekulattivi kif ġara 
fil-każ tal-Greċja. Din l-aġenzija tista' toħroġ ukoll dejn pubbliku kollettiv (Eurobonds) 
għall-finanzjament ta' proġetti speċifiċi ta' investiment Ewropew, idealment permezz 
tal-baġit tal-UE (Rakkomandazzjoni 4, inċiż ġdid),
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16. Isaħħaħ il-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni bil-kooperazzjoni mill-qrib mal-Bank Ewropew 
għall-Investiment (BEI) sabiex jonqsu d-difetti strutturali u tiżdied il-kompetittività tar-
reġjuni ekonomiċi l-aktar dgħajfa u ta' dawk l-aktar imbiegħda (Rakkomandazzjoni 5, 
inċiż 2),

17. Isaħħaħ is-Suq Uniku permezz tal-promozzjoni tal-kummerċ elettroniku u l-kummerċ 
transnazzjonali, jissimplifika l-proċeduri tal-ħlas onlajn u jarmonizza strumenti fiskali 
b'mod li tikber il-fiduċja tal-konsumaturi fl-ekonomija Ewropea (Rakkomandazzjoni 5, 
inċiż ġdid),

18. Ikompli bl-isforzi rigward l-armonizzazzjoni tat-taxxi fl-UE (Rakkomandazzjoni 5, inċiż 
ġdid).


