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Alfred Sant 

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

prijoritajiet għall-2016 

2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 2a. Itenni li l-introduzzjoni ta' indikaturi 

soċjali, il-bini ta' pilastri ġodda biex 

jappoġġjaw politiki jew dikjarazzjonijiet 

ta' intenzjoni aktar umani ma jbiddlux in-

natura federalista u antidemokratika 

bbażata fuq l-awsterità tal-politiki li 

tressqu bħala parti mis-Semestru 

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

prijoritajiet għall-2016 

2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 2b. Jemmen li t-tkabbir ekonomiku 

għandu jiggarantixxi impatt soċjali 

pożittiv, permezz ta' politiki effikaċi ta' 

ridistribuzzjoni li jaħdmu kontra l-

inugwaljanzi li qed jiżdiedu li dehru 

f'dawn l-aħħar snin; itenni l-ħtieġa ta' 

mekkaniżmi effikaċi ta' kumpens biex jiġu 

indirizzati d-dejn privat u l-iżbilanċi 

makroekonomiċi persistenti u sistemiċi fl-

UE; jitlob li l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir 

jiġi rrevokat bħala limitazzjoni fuq l-

investiment pubbliku, peress li huwa ċar li 

kienu l-pajjiżi b'marġini fiskali ta' 

manuvrar li l-aħjar li rreżistew il-kriżi u l-

aggravazzjoni tal-indikaturi soċjali, 

permezz ta' żieda fl-investiment pubbliku; 
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prijoritajiet għall-2016 

2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  
Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 3a. Iqis li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 

għall-pajjiż huma affront sfaċċat għat-

teħid tad-deċiżjonijiet sovran u 

demokratiku tal-popli u tal-ħaddiema tal-

Istati Membri dwar il-futur ta' pajjiżhom; 

jirrimarka li fil-fatt is-CSRs juru li l-

politiki imposti fuq l-Istati Membri fil-

kuntest tal-mekkaniżmi ta' governanza 

ekonomika qed joħonqu l-investiment u l-

kapaċitajiet ta' żvilupp;  isostni li l-Istati 

Membri għandhom ikomplu jagħtu 

prijorità lill-implimentazzjoni ta' miżuri 

urġenti rigward is-setturi produttivi li 

huma ta' importanza vitali għal kull 

ekonomija u li għaldaqstant għandhom 

rwol essenzjali fl-iżvilupp potenzjali ta' 

kull pajjiż; jappella għall-ħolqien ta' 

politiki ta' investiment u politiki li 

jippromwovu proġetti pubbliċi u 

jappoġġjaw intrapriżi mikro, żgħar u ta' 

daqs medju, kif ukoll kooperattivi u 

gvernijiet lokali, u li l-fondi tal-Komunità 

jissaħħu u jiġu orjentati f'dik id-

direzzjoni; jinsisti li dawn il-miżuri 

għandhom jippromwovu żieda fin-numru 

ta' impjiegi, ibbażati fuq in-negozjar 

kollettiv, il-protezzjoni tax-xogħol, pagi 

ogħla u l-ġlieda kontra l-impjieg 

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

prijoritajiet għall-2016 

2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  
Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 4a. Jirrimarka li r-riformi strutturali u t-

trażżin fiskali proċikliku meħtieġa fis-

Semestru Ewropew huma fatturi ewlenin 

li jikkontribwixxu għall-kriżi soċjali u 

ekonomika; jenfasizza li l-konsegwenza 

tal-awsterità promossa mill-istituzzjonijiet 

tal-UE kienet żieda ġenerali fil-livelli ta' 

faqar (125 miljun persuna fl-UE-28), 

żieda fl-inugwaljanza, f'pagi aktar baxxi, 

fil-qgħad u x-xogħol prekarju, f'attakki 

kontra d-drittijiet tal-ħaddiema u l-qerda 

u l-privatizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi, 

b'mod partikolari fl-oqsma tas-saħħa u l-

edukazzjoni; 

Or. en 
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2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  
Paragrafu 9a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 9a. Jitlob li s-Semestru Ewropew jiġi 

revokat u titlaqqa' konferenza 

intergovernattiva bil-għan li tistabbilixxi 

bażi istituzzjonali għar-riversibbiltà tat-

Trattati, is-sospensjoni immedjata tat-

Trattat dwar il-Baġit u r-revoka tiegħu, u 

r-revoka tat-Trattat ta' Lisbona; 
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2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  
Paragrafu 10a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 10a. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE 

jagħtu bidu għal u jappoġġjaw proċess 

biex jinnegozjaw mill-ġdid id-dejn tal-

gvern fl-aktar pajjiżi midjuna (li jkopri l-

ammonti, l-iskadenzi tal-ħlasijiet, u r-rati 

tal-imgħax) bil-għan li jitnaqqas b'mod 

sostanzjali l-livelli ta' dejn u l-ħlasijiet 

annwali sabiex jirrestawraw is-

sostenibbiltà, b'tali mod li s-servizz tad-

dejn isir kompatibbli mal-iżvilupp 

ekonomiku u soċjali fil-pajjiżi 

kkonċernati; 

Or. en 
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2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  
Paragrafu 10b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 10b. Jitlob li jintemmu immedjatament l-

hekk imsejħa memoranda ta' qbil u l-

politiki ta' awsterità u neoliberali 

kontroproduttivi u soċjalment devastanti li 

huma imponew; jitlob li jitfasslu pjanijiet 

ta' emerġenza biex jiġu appoġġjati l-

ekonomiji ta' pajjiżi taħt ir-reġim tat-

Trojka b'tali mod li jiġu pprovduti r-

riżorsi finanzjarji u l-eċċezzjonijiet 

meħtieġa għat-tħaddim tas-suq uniku u 

tal-politiki komuni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni  
Paragrafu 10c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 10c. Jitlob li jiġu stabbiliti programmi ta' 

appoġġ għal dawk l-Istati Membri li jekk 

jixtiequ – wara li jirrealizzaw li l-

parteċipazzjoni tagħhom fl-UEM 

m'għadhiex sostenibbli u tollerabbli – 

jinnegozjaw il-ħruġ tagħhom mill-euro, u 

jqis li programmi bħal dawn għandhom 

jipprovdu għall-kumpens meħtieġ biex 

jagħmel tajjeb għall-ħsara soċjali u 

ekonomika li l-pajjiżi inkwistjoni setgħu 

sofrew minħabba li adottaw il-munita 

unika; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni  
Paragrafu 11a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 11a. Jirrakkomanda li jittieħdu miżuri 

bħala kwistjoni ta' urġenza biex jgħinu 

lis-setturi produttivi li huma vitali għal 

kull ekonomija u għaldaqstant għandhom 

rwol essenzjali fl-iżvilupp potenzjali ta' 

pajjiżi individwali; jitlob li jkun hemm 

promozzjoni ta' proġetti pubbliċi u appoġġ 

għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs 

medju, għall-kooperattivi u għall-

gvernijiet lokali, u li l-fondi tal-Unjoni 

jingħataw spinta u jiġu orjentati f'dik id-

direzzjoni; 

Or. en 
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2016/2101(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni  
Paragrafu 13a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 13a. Jiddeplora bil-qawwa l-fatt li l-

Portugall u Spanja bħalissa qegħdin jiġu 

rikattati u konsegwentement mhedda 

b'serje ta' penali, li jirriżultaw 

f'instabbiltà intollerabbli inkompatibbli 

mal-ħtieġa li tingħata spinta lit-tkabbir 

ekonomiku u tingħeleb il-kriżi soċjali li ż-

żewġ pajjiżi għaddejjin minnha; jitlob, 

għalhekk, li dan il-proċess u l-

mekkaniżmi sottostanti tiegħu jitwaqqfu 

immedjatament; jinsisti li l-istituzzjonijiet 

Ewropej għandhom jirrispettaw is-

sovranità ta' kull Stat Membru u d-

deċiżjoni meħuda miċ-ċittadini li 

javvanzaw lejn l-iżvilupp, it-tkabbir u l-

koeżjoni soċjali, u li l-ebda pajjiż 

m'għandu jiġi ppenalizzat talli jkun 

stimula lill-ekonomija tiegħu, sew 

permezz ta' pjanijiet ta' investiment 

pubbliku u sew permezz ta' politiki fiskali 

ridistributtivi u politiki progressivi f'dak li 

għandu x'jaqsam mat-taxxa; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni  
Paragrafu 13b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 13b. Jirrifjuta bil-qawwa l-kondizzjonalità 

makroekonomika fejn il-politika ta' 

koeżjoni ssir soġġetta għal governanza 

ekonomika tal-UE; jenfasizza li l-politika 

reġjonali hija għodda importanti għall-

promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika u 

soċjali, peress li l-għanijiet tagħha huma 

li tnaqqas id-disparitajiet fost ir-reġjuni, 

speċjalment fejn l-ifqar reġjuni u dawk l-

aktar imbiegħda huma kkonċernati, 

tippromwovi konverġenza reali, u 

tinkoraġġixxi tkabbir u impjiegi; isostni li 

l-politika ta' koeżjoni ma għandhiex 

tintuża bħala strument ta' penalizzazzjoni 

finanzjarja meta reġjun jew Stat Membru 

jirrifjuta l-politiki ta' deregolamentazzjoni 

u ta' privatizzazzjoni; 

Or. en 

 

 


