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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jilqa' l-approċċ kontinwu tal-

Kummissjoni li tillimita l-għadd ta' 

rakkomandazzjonijiet u l-isforz tagħha biex 

tissimplifika s-semestru billi tkopri 

prinċipalment l-oqsma ewlenin ta' prijorità 

ta' rilevanza makroekonomika u soċjali 

meta tistabbilixxi l-objettivi ta' politika 

għat-18-il xahar li ġejjin; itenni li dan 

jiffaċilita l-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet abbażi tal-firxa 

komprensiva u sinifikanti ta' punti ta' 

riferiment ekonomiċi u soċjali eżistenti; 

jenfasizza li tnaqqis fl-għadd ta' 

rakkomandazzjonijiet għandu jwassal ukoll 

għal enfasi tematika aħjar; jenfasizza l-

ħtieġa li jitnaqqsu d-disparitajiet ekonomiċi 

u li tinkiseb konverġenza akbar bejn l-Istati 

Membri; 

5. Jilqa' l-approċċ kontinwu tal-

Kummissjoni li tillimita l-għadd ta' 

rakkomandazzjonijiet u l-isforz tagħha biex 

tissimplifika s-semestru billi tkopri 

prinċipalment l-oqsma ewlenin ta' prijorità 

ta' rilevanza makroekonomika u soċjali 

meta tistabbilixxi l-objettivi ta' politika 

għat-18-il xahar li ġejjin; itenni li dan 

jiffaċilita l-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet abbażi tal-firxa 

komprensiva u sinifikanti ta' punti ta' 

riferiment ekonomiċi u soċjali eżistenti; 

jenfasizza li tnaqqis fl-għadd ta' 

rakkomandazzjonijiet għandu jwassal ukoll 

għal enfasi tematika aħjar; jiddispjaċih li, 

għall-kuntrarju tat-talba tal-Parlament 

fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2016 

dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 

għall-2016, ir-riformi fiskali ambjentali 

ma kienux indirizzati fir-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiż; jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu d-

disparitajiet ekonomiċi u li tinkiseb 

konverġenza akbar bejn l-Istati Membri; 
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10. Jenfasizza r-rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni biex tliet Stati Membri 

joħorġu mill-proċedura ta' defiċit eċċessiv 

(EDP); jaqbel mal-Kummissjoni li 

surpluses kbar u konsistenti fil-kontijiet 

kurrenti juru l-ħtieġa li jiġu stimulati d-

domanda u l-investiment, b'mod partikolari 

l-investiment fit-tul, sabiex jiġu indirizzati 

l-isfidi tal-futur fir-rigward tat-trasport u l-

komunikazzjonijiet, l-ekonomija diġitali, l-

edukazzjoni, l-innovazzjoni u r-riċerka, it-

tibdil fil-klima, l-enerġija, il-ħarsien tal-

ambjent u l-popolazzjoni li qed tixjieħ; 

jistieden lill-Kummissjoni tkompli 

tinkoraġġixxi politiki baġitarji responsabbli 

u sostenibbli li jsostnu t-tkabbir u l-irkupru 

fl-Istati Membri kollha billi tpoġġi aktar 

enfasi fuq l-investiment u n-nefqa pubblika 

effiċjenti, u billi tappoġġja riformi 

strutturali sostenibbli u soċjalment 

bilanċjati; 

10. Jenfasizza r-rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni biex tliet Stati Membri 

joħorġu mill-proċedura ta' defiċit eċċessiv 

(EDP); jaqbel mal-Kummissjoni li 

surpluses kbar u konsistenti fil-kontijiet 

kurrenti juru l-ħtieġa li jiġu stimulati d-

domanda u l-investiment, b'mod partikolari 

l-investiment fit-tul, sabiex jiġu indirizzati 

l-isfidi tal-futur fir-rigward tat-trasport u l-

komunikazzjonijiet, l-ekonomija diġitali, l-

edukazzjoni, l-innovazzjoni u r-riċerka, it-

tibdil fil-klima, l-enerġija, il-ħarsien tal-

ambjent u l-popolazzjoni li qed tixjieħ; 

jistieden lill-Kummissjoni tkompli 

tinkoraġġixxi politiki baġitarji responsabbli 

u sostenibbli li jsostnu t-tkabbir u l-irkupru 

fl-Istati Membri kollha billi tpoġġi aktar 

enfasi fuq l-investiment u n-nefqa pubblika 

effiċjenti, u billi tappoġġja riformi 

strutturali sostenibbli u soċjalment 

bilanċjati; jinnota bi tħassib li fis-CSRs 

għall-2016 ma saret ebda referenza għall-

qagħda fiskali aggregata taż-żona tal-euro 

u għall-ispazju fiskali; 

Or. en 
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11. Jinnota li jinħtieġu aktar miżuri biex 

jiżdiedu l-opportunitajiet ta' finanzjament, 

b'mod partikolari għall-SMEs, u biex 

jitnaqqas is-self improduttiv (NPLs), fiż-

żona tal-euro u b'konformità mal-

leġiżlazzjoni tal-UE, sabiex il-karti tal-

bilanċ tal-banek ikunu aktar sodi u b'hekk 

tiżdied l-abbiltà tal-banek li jsellfu lill-

ekonomija reali; jenfasizza l-importanza li 

tiġi kkompletata pass pass u li tiġi 

implimentata l-Unjoni Bankarja kif ukoll li 

tiġi żviluppata l-Unjoni tas-Swieq Kapitali 

sabiex jinħoloq ambjent stabbli għall-

investimenti u t-tkabbir u tiġi evitata l-

frammentazzjoni tas-suq finanzjarju taż-

żona tal-euro; 

11. Jinnota li jinħtieġu aktar miżuri biex 

jiżdiedu l-opportunitajiet ta' finanzjament, 

b'mod partikolari għall-SMEs, u biex 

jitnaqqas is-self improduttiv (NPLs), fiż-

żona tal-euro u b'konformità mal-

leġiżlazzjoni tal-UE, sabiex il-karti tal-

bilanċ tal-banek ikunu aktar sodi u b'hekk 

tiżdied l-abbiltà tal-banek li jsellfu lill-

ekonomija reali; jenfasizza l-importanza li 

tiġi kkompletata pass pass u li tiġi 

implimentata l-Unjoni Bankarja, inkluż il-

progress lejn l-istabbiliment ta' Skema 

Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti, 
kif ukoll li tiġi żviluppata l-Unjoni tas-

Swieq Kapitali sabiex jinħoloq ambjent 

stabbli għall-investimenti u t-tkabbir u tiġi 

evitata l-frammentazzjoni tas-suq 

finanzjarju taż-żona tal-euro; 

Or. en 



 

AM\1107752MT.doc  PE589.740v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

21.10.2016 A8-0309/10 

Emenda  10 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0309/2016 

Alfred Sant 

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

prijoritajiet għall-2016 

2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 12 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Jissottolinja l-fatt li l-investiment s'issa 

waqa' lura u naqas milli jwassal għal 

tkabbir sostenibbli u inklużiv fl-UE u milli 

jikkontribwixxi għat-titjib tal-ambjent tan-

negozju; iqis li jeħtieġ li l-politika 

monetarja tkun akkumpanjata b'politiki 

fiskali xierqa bl-għan li jittejjeb it-tkabbir 

fl-UE, bi qbil mar-regoli tal-Patt ta' 

Stabbiltà u Tkabbir, inklużi l-klawżoli ta' 

flessibbiltà tiegħu; jinnota li l-investimenti 

fil-livell tal-gvernijiet sottonazzjonali 

naqsu b'mod qawwi fis-snin reċenti, iżda 

madankollu għadhom jirrappreżentaw 

madwar sittin fil-mija tal-investiment 

pubbliku fl-UE; jissottolinja li strumenti 

tal-politika ta' investiment bħall-FEIS u l-

FSIE jeħtieġu taħlit ikkalibrat u 

komplementarjetà bejniethom sabiex 

isaħħu l-valur miżjud tal-infiq tal-Unjoni 

billi jattiraw riżorsi addizzjonali minn 

investituri privati; jenfasizza, għalhekk, li 

l-Programm ta' Appoġġ għar-Riforma 

Strutturali (SRSP) għandu jinvolvi lill-

awtoritajiet lokali u reġjonali meta jitfassal 

il-proġett ta' riforma strutturali inkwistjoni; 

12. Jissottolinja l-fatt li l-investiment s'issa 

waqa' lura u naqas milli jwassal għal 

tkabbir sostenibbli u inklużiv fl-UE u milli 

jikkontribwixxi għat-titjib tal-ambjent tan-

negozju; iqis li jeħtieġ li l-politika 

monetarja tkun akkumpanjata b'politiki 

fiskali xierqa bl-għan li jittejjeb it-tkabbir 

fl-UE, bi qbil mar-regoli tal-Patt ta' 

Stabbiltà u Tkabbir, inklużi l-klawżoli ta' 

flessibbiltà tiegħu; jinnota li l-investimenti 

fil-livell tal-gvernijiet sottonazzjonali 

naqsu b'mod qawwi fis-snin reċenti, iżda 

madankollu għadhom jirrappreżentaw 

madwar 60 % tal-investiment pubbliku fl-

UE; jissottolinja li strumenti tal-politika ta' 

investiment bħall-FEIS u l-FSIE jeħtieġu 

taħlit ikkalibrat u komplementarjetà 

bejniethom sabiex isaħħu l-valur miżjud 

tal-infiq tal-Unjoni billi jattiraw riżorsi 

addizzjonali minn investituri privati; 

jenfasizza, għalhekk, li l-Programm ta' 

Appoġġ għar-Riforma Strutturali (SRSP) 

għandu jinvolvi lill-awtoritajiet lokali u 

reġjonali meta jitfassal il-proġett ta' riforma 

strutturali inkwistjoni; jenfasizza li 

pożizzjoni fiskali aktar akkomodanti tista' 

tirriżulta biss minn domanda domestika 

ogħla fil-pajjiżi li għandhom bilanċ 

favorevoli, li hija essenzjali, mhux biss 

biex ikun hemm konformità mas-CSRs, 
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iżda wkoll biex tinkiseb politika 

makroekonomika koerenti u kooperattiva 

fl-UE; 
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17. Jissottolinja l-importanza li jiġi evitat 

porzjon eċċessiv ta' taxxa fuq ix-xogħol, 

minħabba li t-tassazzjoni eċċessiva tnaqqas 

l-inċentivi biex il-persuni mhux attivi, il-

persuni qiegħda, il-persuni li jkunu t-tieni 

sors ta' dħul u l-ħaddiema b'paga baxxa 

jirritornaw għax-xogħol; 

17. Jissottolinja l-importanza li jiġi evitat 

porzjon eċċessiv ta' taxxa fuq ix-xogħol u 

l-ħtieġa li t-tassazzjoni tgħaddi fuq sorsi 

oħra bħalma hu t-tniġġiż ambjentali, 

minħabba li t-tassazzjoni eċċessiva tnaqqas 

l-inċentivi biex il-persuni mhux attivi, il-

persuni qiegħda, il-persuni li jkunu t-tieni 

sors ta' dħul u l-ħaddiema b'paga baxxa 

jirritornaw għax-xogħol; 

Or. en 

 

 


