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Alfred Sant 

Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-

prijoritajiet għall-2016 

2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ga (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ga. billi l-munita unika, minħabba l-fatt 

li tipprevjeni aġġustamenti normali fil-

kompetittività bejn il-pajjiżi u 

ċċaħħadhom mill-għodod ta' politika 

ekonomika prinċipali li jippermettulhom 

li jassorbu xokkijiet asimmetriċi, kienet 

ta' ostakolu għall-irkupru ekonomiku u 

aggravat l-iżbilanċi u d-diverġenzi 

makroekonomiċi bejn il-pajjiżi ċentrali u 

dawk periferiċi; 

Or. en 
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Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-

prijoritajiet għall-2016 

2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ha (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ha. billi l-iżvalutazzjoni interna u l-miżuri 

ta' awsterità furzati fuq il-pajjiżi periferiċi 

taħt ir-restrizzjonijiet tal-munita unika 

kellhom effett negattiv u destabilizzanti 

fuq l-ekonomija taż-żona tal-euro kollha 

kemm hi, u kkawżaw kollass fid-domanda 

domestika, żieda fil-livelli tal-qgħad u 

splużjoni ta' diverġenzi soċjali u 

ekonomiċi; 

Or. en 
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2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Hb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Hb. billi l-akkumulazzjoni ta' surpluses 

eċċessivi fil-kontijiet kurrenti fiż-żona tal-

euro qed ikollha impatt negattiv qawwi 

fuq l-ekonomija sħiħa Ewropea u 

tikkostitwixxi wieħed mill-fatturi ewlenin 

li qed jostakolaw l-irkupru u jipprevjenu 

l-ibbilanċjar mill-ġdid bejn il-pajjiżi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika twila tal-

Ewropa enfasizzat l-ħtieġa qawwija li jiġi 

ffaċilitat l-investiment f'oqsma bħall-

edukazzjoni, l-innovazzjoni u r-riċerka u 

l-iżvilupp, filwaqt li tittejjeb il-

kompetittività tal-UE billi jitwettqu 

riformi strutturali sostenibbli sabiex 

tingħata spinta lill-ħolqien ta' impjiegi ta' 

kwalità, u billi jiġu implimentati politiki 

fiskali responsabbli sabiex jinħoloq 

ambjent aħjar għall-impjiegi, l-intrapriżi 

(speċjalment l-SMEs) u l-investiment; 

jinnota l-impatt tal-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi wara sena ta' 

funzjonament; jenfasizza l-importanza li 

jissaħħu l-użu tal-FEIS f'reġjuni inqas 

żviluppati u ta' tranżizzjoni u l-karattru 

tassew addizzjonali tal-investimenti tiegħu 

filwaqt li jiżdiedu l-isforzi biex jiġu 

żviluppati Pjattaformi ta' Investiment, 

anke fil-livell reġjonali; 

7. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika twila tal-

Ewropa rrivelat il-fraġilità strutturali tal-

qafas ta' governanza tal-UE u n-natura 

tal-Unjoni Ekonomka u Monetarja li ma 

tiffunzjonax tajjeb; jenfasizza l-fatt li l-

Istati Membri jeħtieġ li jingħataw il-

possibilità tal-awtonomija monetarja 

meħtieġa sabiex jindirizzaw b'mod effettiv 

ir-riċessjoni ekonomika, jagħtu spinta lill-

ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u jerġgħu 

jiksbu l-kompetittività, inkluż permezz tal-

investiment pubbliku, speċjalment 

f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-innovazzjoni 

u r-riċerka u l-iżvilupp;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  10a. Jiddeplora l-approċċ asimmetriku 

mill-Kummissjoni fir-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 

u l-applikazzjoni arbitrarja ta' regoli ta' 

governanza ekonomika; jinnota bi tħassib 

li l-pajjiżi b'defiċit kellhom iġarrbu spejjeż 

ta' aġġustament sproporzjonatament 

għoljin biex ikunu jistgħu jibqgħu fl-

unjoni monetarja, filwaqt li xi pajjiżi 

jkomplu jakkumulaw surpluses eċċessivi 

fil-kontijiet kurrenti mingħajr 

konsegwenzi; jistieden lill-Kummissjoni 

tieħu azzjoni deċiżiva u effettiva biex 

jitnaqqsu s-surpluses eċċessivi fil-kontijiet 

kurrenti u tipproponi sanzjonijiet xierqa; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  16a. Jissottolinja r-riskju li l-estensjoni 

tal-kriżi politika u ekonomika tista' 

twassal għal diżintegrazzjoni kaotika u 

mhux ikkontrollata taż-żona tal-euro; 

jenfasizza l-ħtieġa li jiġi esplorat pjan 

alternattiv għal xoljiment ordnat u 

kkontrollat tal-unjoni monetarja; 

jenfasizza l-ħtieġa urġenti li fl-istess ħin 

tingħata l-possibilità ta' proċedura ta’ 

nonparteċipazzjoni għal kwalunkwe Stat 

Membru li jkun jixtieq joħroġ mill-unjoni 

monetarja wara proċess ta' skrutinju 

demokratiku; 

Or. en 

 

 


