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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir 2019
(2018/2119(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod 
partikolari l-Artikoli 121(2), 126 u 136 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u 
l-proporzjonalità,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja,

– 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 tal-budget u s-sorveljanza u 
l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta' Novembru 2011 dwar ir-
rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati Membri2,

– 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-euro3,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 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 eċċessiv4,

– 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 
makroekonomiċi5,

– 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-euro6,

1 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 12.
2 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 41.
3 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 8.
4 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 33.
5 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25.
6 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 1.
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– 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-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit 
eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro7,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 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 tagħhom8,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-21 ta' Novembru 2018 bit-
titolu "L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019: Għal Ewropa aktar b'saħħitha 
quddiem l-inċertezza globali" (COM(2018)0770), u għar-Rapport dwar il-Mekkaniżmu 
ta' Twissija 2019 (COM(2018)0758),

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Bord Fiskali Ewropew tal-10 ta' Ottubru 2018,

– wara li kkunsidra t-Tbassiriet Ekonomiċi Ewropej tal-Kummissjoni (Ħarifa 2018 u 
Xitwa 2019),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2017/825 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-17 ta' Mejju 2017 dwar l-istabbiliment ta' Programm ta' Appoġġ għal Riformi 
Strutturali għall-perijodu mill-2017 sal-2020 u li jemenda r-Regolamenti (UE) 
Nru 1303/2013 u (UE) Nru 1305/20139,

– wara li kkunsidra r-Rapport dwar it-Tixjiħ tal-2018, ippubblikat mill-Kummissjoni fil-
25 ta' Mejju 2018,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-
21 ta' Novembru 2018 dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro (COM(2018)0759),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2017 dwar it-titjib tal-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona10,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Ħames Presidenti tat-22 ta' Ġunju 2015 dwar l-
ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa, il-White Paper tal-
Kummissjoni tal-1 ta' Marzu 2017 dwar il-futur tal-Ewropa, u d-dokument ta' riflessjoni 
tal-Kummissjoni tal-31 ta' Mejju 2017 dwar l-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u 
Monetarja,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp tal-Euro lill-Mexxejja tal-4 ta' Diċembru 2018 
dwar l-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika Monetarja (UEM),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Summit tal-Euro tal-14 ta' Diċembru 2018,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-10 ta' Ottubru 2018 dwar il-

7 ĠU L 140, 27.5.2013, p. 11.
8 ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1.
9 ĠU L 129, 19.5.2017, p. 1.
10 ĠU C 252, 18.7.2018, p. 215.
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politiki ekonomiċi għaż-żona tal-euro u b'kunsiderazzjoni tal-Istħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir 201911,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-pożizzjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat għad-
Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0159/2019),

A. billi l-ekonomija Ewropea issa qed tidħol fis-seba' sena tagħha ta' tkabbir mingħajr 
waqfien; billi r-rati tat-tkabbir tal-PDG taż-żona tal-euro u tal-UE ġew aġġustati 'l isfel, 
bi tkabbir rispettiv ta' 1.3 % u 1.5 % fl-2019 u 1.6 % u 1.8 % (UE27) fl-2020; billi r-rata 
tat-tkabbir hija mistennija li tkompli timmodera, parzjalment minħabba t-tħassib dejjem 
jikber fir-rigward tal-prospettiva tat-tkabbir globali; billi għadhom jippersistu 
diverġenzi bejn l-Istati Membri fil-prestazzjonijiet ekonomiċi u tal-impjieg;

B. billi l-qgħad fiż-żona tal-euro u fl-UE kien 7.9 % u 6.6 % rispettivament 
f'Diċembru 2018; billi r-rata tal-qgħad f'diversi Stati Membri għadha ogħla mil-livelli ta' 
qabel il-kriżi, b'mod partikolari fil-każ tal-qgħad fit-tul, filwaqt li l-qgħad fost iż-
żgħażagħ għadu għoli f'għadd ta' Stati Membri;

C. billi r-rata tal-impjieg fl-UE qiegħda tikber, minkejja li mhux b'mod uniformi bejn l-
Istati Membri; billi l-għadd ta' persuni li għandhom impjieg laħaq l-ogħla livell li qatt 
ġie rreġistrat fiż-żona tal-euro, li kien 146 miljun fit-tielet trimestru tal-2018; billi l-
biċċa l-kbira tal-impjiegi ġodda li nħolqu huma part-time;

D. billi t-tkabbir ekonomiku għadu vulnerabbli u jvarja bejn l-Istati Membri fost it-
tensjonijiet ġeopolitiċi kontinwi, li għandhom impatt fuq il-kummerċ globali, u l-
inċertezzi persistenti b'rabta mar-relazzjonijiet futuri tal-Unjoni mar-Renju Unit;

E. billi l-Ewropa għadha qed tiffaċċja diskrepanza fl-investiment, għalkemm ilha bosta 
snin tibbenefika minn rati ta' interess eċċezzjonalment baxxi u mill-fatt li l-
kundizzjonijiet ta' finanzjament għadhom favorevoli;

F. billi, skont il-Eurostat, il-proporzjon ta' dipendenza tal-età avvanzata fl-UE huwa previst 
li jiżdied, fin-nuqqas ta' bidliet ta' politika, minn 29,3 % fl-2016 għal 52,3 % sal-2080, li 
jammonta għal inqas minn żewġ persuni fl-età tax-xogħol għal kull persuna anzjana; 
billi hemm differenzi vasti fost l-Istati Membri f'dan ir-rigward;

G. billi matul l-aħħar żewġ deċennji, il-produttività tal-fattur totali fiż-żona tal-euro 
waqgħet lura minn dik tal-ekonomiji globali ewlenin;

H. billi l-proporzjon tad-dejn għall-PDG taż-żona tal-euro huwa mistenni li jkompli x-xejra 
ta' tnaqqis tas-snin reċenti u jonqos minn madwar 87 % fl-2018 għal madwar 85 % fl-
2019; billi, madankollu, skont it-tbassir tal-Kummissjoni, għaxar Stati Membri huma 
mistennija li jkollhom proporzjonijiet ta' dejn mal-PDG ta' aktar minn 60 % fl-2019 u 
f'seba' Stati Membri l-proporzjon se jibqa' aktar minn 90 %; billi l-miżuri għat-tnaqqis 

11 ĠU C 461, 21.12.2018, p. 1.
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tad-dejn kienu kajmani f'xi Stati Membri; billi ħames Stati Membri fiż-żona tal-euro bi 
proporzjonijiet ta' dejn mal-PDG għoljin huma mbassra li se jkollhom defiċit strutturali 
mdaqqas fl-2019; 

I. billi l-ebda Stat Membru fiż-żona tal-euro mhuwa mbassar li se jkollu defiċit ta' aktar 
mil-limitu ta' 3 % tal-PDG u d-defiċit nominali aggregat taż-żona tal-euro huwa 
mistenni li naqas għal 0,6 % tal-PDG fl-2018, li se jitla' ftit għal 0,8 % tal-PDG fl-2019; 

J. billi s-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE hija kwistjoni ta' 
tħassib għall-ġustizzja interġenerazzjonali;

K. billi s-surplus tal-kont kurrenti laħaq l-ogħla livell fl-2017 u huwa mistenni li se jonqos 
biex bejn wieħed u ieħor jistabbilizza għal madwar 3.6 % tal-PDG fiż-żona tal-euro u 
2.3 % tal-PDG fl-UE fl-2019 u fl-2020, u għaldaqstant huwa fost l-ogħla fid-dinja;

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 tal-Kummissjoni, li 
jafferma mill-ġdid l-importanza ta': 1) żieda fl-investimenti ta' kwalità għolja; 2) riformi li 
jżidu t-tkabbir tal-produttività, l-inklużività u l-kwalità istituzzjonali; u 3) stabbiltà 
makrofinanzjarja u finanzi pubbliċi sodi;

2. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jieħdu azzjoni deċiżiva u kkoordinata biex 
jilħqu l-għan tat-tkabbir inklużiv u sostenibbli, biex jerfgħu r-responsabbiltà għall-
ġenerazzjonijiet futuri, u biex jiżguraw ġustizzja interġenerazzjonali permezz tas-sostenibbiltà 
u l-adegwatezza tal-finanzi pubbliċi u s-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħna u, bl-istess mod, 
jiżguraw il-futur tal-istati tagħna ta' għajnuna soċjali;

3. Jinnota li r-Rapport dwar it-Tixjiħ tal-2018 tal-Kummissjoni juri li mingħajr tibdil fil-
politika, il-kostijiet fiskali marbuta mal-pensjonijiet, mal-kura tas-saħħa u mal-perjodu fit-tul 
huma mistennija li jiżdiedu matul id-deċennji li ġejjin, hekk kif il-popolazzjoni tal-Ewropa 
tkompli tixjieħ b'mod sinifikanti; 

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippreparaw għal dawn l-iżviluppi demografiċi billi: 1) 
jimplimentaw riformi strutturali soċjalment ibbilanċjati biex jitnaqqsu tali spejjeż; 2) itejbu t-
tkabbir tal-produttività, li huwa essenzjali biex jiġi żgurat tkabbir ekonomiku sostenibbli fil-
futur, u 3) jibnu l-buffers fiskali xierqa biex jegħlbu l-ispejjeż fiskali li qed jiżdiedu;

5. Jilqa' l-fatt li r-rata tal-impjieg fl-UE qiegħda tikber, minkejja li mhux b'mod uniformi 
bejn l-Istati Membri; jinnota li l-qgħad fit-tul u l-qgħad fost iż-żgħażagħ għadhom għoljin f'xi 
Stati Membri, li jeħtieġu riformi u investimenti kontinwi biex jiġi ffaċilitat id-dħul taż-
żgħażagħ u tal-qiegħda fit-tul fis-suq tax-xogħol;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tippromwovi l-approfondiment tal-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja (UEM), f'konformità mal-pjan direzzjonali miftiehem;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tpoġġi t-tlestija tas-suq uniku fil-quċċata tal-aġenda tagħha;

It-twassil ta' investiment ta' kwalità għolja

8. Jenfasizza li, sabiex tiġi żgurata l-ġustizzja interġenerazzjonali fit-tul, l-Istati Membri 
jeħtiġilhom iżidu l-produttività permezz ta' investimenti produttivi, bħal fi proġetti ta' 
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infrastruttura sostenibbli li jtejbu t-tkabbir, b'mod konsistenti mal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tan-NU, sabiex jgħinu jistimolaw it-tkabbir ekonomiku potenzjali tant 
meħtieġ;

9. Jilqa' l-kontribut pożittiv tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa għat-tkabbir 
ekonomiku u għall-ħolqien tal-impjiegi; jissottolinja l-fatt li l-Parlament diġà adotta l-
pożizzjoni ta' negozjar tiegħu dwar il-programm InvestEU u jħeġġeġ biex jintlaħaq ftehim 
politiku interistituzzjonali mill-aktar fis possibbli; jinnota s-suġġeriment tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri dwar it-titjib fil-firxa ġeografika ta' investimenti appoġġjati mill-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS);

10. Jinnota li għad hemm diskrepanza fl-investiment fiż-żona tal-euro, minkejja r-riżultati 
pożittivi tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa; jirrimarka li fil-kuntest attwali tas-sinjali ta' 
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u ż-żieda tar-riskji u l-isfidi esterni, l-investiment pubbliku u 
privat għandhom rwol importanti fil-faċilitazzjoni tat-tkabbir u tal-konverġenza fil-livell 
Ewropew;

11. Ifakkar fil-ħtieġa li l-Istati Membri jiddistingwu bejn l-investiment pubbliku produttiv 
fit-tul u n-nefqa kurrenti meta jkunu qed jużaw l-ispazju baġitarju;

12. Jenfasizza li ż-żieda fit-tkabbir tal-produttività tirrikjedi investiment fil-ħiliet, l-
innovazzjoni, l-awtomatizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni ir-riċerka u l-iżvilupp, il-mobbiltà 
sostenibbli u l-infrastruttura, f'konformità mal-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020; 
jenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment kemm fil-kapital fiżiku kif ukoll dak tal-bniedem, u 
b'hekk jistieden lill-Istati Membri jiżguraw aċċess ugwali għall-edukazzjoni tul il-ħajja, it-
titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid; 

13. Iqis li r-riformi li jneħħu burokrazija sproporzjonata għall-investimenti kemm 
jiffaċilitaw l-attività ekonomika kif ukoll joħolqu kundizzjonijiet li jwasslu għat-tkabbir fit-
tul;

14. Jenfasizza li l-investiment dirett barrani intra-Ewropew jista' jwassal għal żidiet fil-
produttività kemm għall-intrapriża li qed tinvesti kif ukoll għall-intrapriżi lokali fir-reġjuni 
ospitanti, u jgħin biex tiġi ġġenerata konverġenza ekonomika fl-Ewropa; iqis li regoli ċari u 
infurzabbli, kundizzjonijiet ekwi u tnaqqis fl-ispejjeż ta' konformità huma fatturi kruċjali biex 
jiġi attirat l-investiment;

15. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta' unjoni sħiħa tas-swieq kapitali, peress li swieq 
finanzjarji integrati aħjar jistgħu jipprovdu mekkaniżmi privati ta' kondiviżjoni tar-riskju u ta' 
tnaqqis tar-riskju ulterjuri, jiffaċilitaw l-investimenti transkonfinali u l-aċċess għal 
finanzjament għall-ekonomija reali, u jippromwovu l-investimenti privati sostenibbli;

L-iffokar tal-isforzi tar-riformi fuq it-tkabbir tal-produttività, l-inklużività u l-kwalità 
istituzzjonali

16. Ifakkar li forza tax-xogħol li qed tixjieħ tista' tkun ta' xkiel għat-tkabbir tal-
produttività Ewropea matul il-ftit deċennji li ġejjin, jekk kollox jibqa' l-istess; jibqa' mħasseb 
dwar il-livell baxx ta' kompetittività u ta' tkabbir tal-produttività tal-UE, u jħeġġeġ lill-Istati 
Membri, għalhekk, jimplimentaw riformi strutturali li jtejbu l-produttività u li jkunu 
soċjalment ibbilanċjati;
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17. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġu riveduti kemm l-adegwatezza kif ukoll is-
sostenibbiltà finanzjarja fit-tul tal-iskemi tal-pensjonijiet pubbliċi nazzjonali; jissottolinja l-
ħtieġa li jiġu riformati s-sistemi tal-pensjonijiet fl-Istati Membri kkonċernati biex tiġi żgurata 
sostenibbiltà fit-tul;

18. Jikkondividi l-opinjoni tal-Kummissjoni li tkabbir akbar fil-produttività u l-inklużività 
għandhom ikunu għan importanti tar-riformi nazzjonali; 

19. Jenfasizza l-importanza li tiżdied ir-rata ta' parteċipazzjoni tal-forza tax-xogħol sabiex, 
fost l-oħrajn, is-sistemi tas-sigurtà soċjali jinżammu sostenibbli, b'mod partikolari fil-kuntest 
ta' proporzjon ta' dipendenza dejjem jiżdied; jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, jadottaw 
miżuri li jħeġġu l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol taż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, 
impjieg jew taħriġ (NEETs) u r-rifuġjati;

20. Jinnota li livelli eċċessivi ta' tassazzjoni jistgħu jkunu ta' xkiel għall-investimenti u 
għall-impjiegi; jitlob li jkun hemm bidla fit-taxxa mill-piż tat-taxxa għoli fuq ix-xogħol fl-
Ewropa; barra minn hekk, iqis li t-tnaqqis tal-piż tat-taxxa għad-dħul baxx u medju x'aktarx se 
jżid id-domanda u jagħti spinta lit-tkabbir; jenfasizza l-ħtieġa li jittejjeb il-ġbir tat-taxxa u jiġu 
kkoordinati aħjar il-prattiki amministrattivi fil-qasam tat-tassazzjoni, u jilqa' l-isforzi ta' dawk 
l-Istati Membri li jimplimentaw tali riformi;

21. Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni, il-globalizzazzjoni, l-intelliġenza artifiċjali, l-
awtomatizzazzjoni u l-bidla teknoloġika joffru potenzjal kbir ta' tkabbir, qed jittrasformaw 
b'mod radikali s-swieq tax-xogħol tagħna, u qed jaffettwaw id-dinamika tat-tkabbir tal-
ekonomiji Ewropej; 

22. Jenfasizza l-fatt li l-mobilizzazzjoni ta' popolazzjoni fl-età tax-xogħol li qed tiċkien se 
tirrikjedi impjegati aktar versatili u mħarrġa, swieq tax-xogħol aktar dinamiċi, politiki attivi 
tas-suq tax-xogħol, tagħlim u taħriġ tul il-ħajja, titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-
xogħol, u rabtiet aktar b'saħħithom bejn is-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ u n-negozji, 
flimkien ma' sistemi ta' sigurtà soċjali aċċessibbli; jinsisti li dawn il-prinċipji għandhom 
jitqiesu b'mod xieraq bl-għan li jiġu appoġġjati swieq tax-xogħol inklużivi u li jiffunzjonaw 
tajjeb u tiġi promossa l-kwalità tal-impjiegi, kif deskritt fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali; 

23. Jenfasizza l-fatt li l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li huma mutur importanti 
tal-impjiegi, ma jistgħux jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tas-suq uniku Ewropew minħabba l-
ostakoli leġiżlattivi u amministrattivi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tnaqqas dawn l-ostakoli; 
iħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni biex tindirizza l-kompetizzjoni u t-tassazzjoni inġusti bejn l-
SMEs u l-korporazzjonijiet multinazzjonali; jenfasizza l-importanza li titkompla l-ġlieda 
kontra l-frodi, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa;

24. Ifakkar fl-importanza ta' ambjent amministrattiv u regolatorju li jiffavorixxi n-negozju 
filwaqt li titqies protezzjoni tal-konsumatur suffiċjenti, biex ikun aktar faċli għall-kumpaniji 
jaċċessaw il-finanzi u jiġbru fondi bejn il-fruntieri; jilqa' l-enfasi tal-Istħarriġ Annwali tat-
Tkabbir fuq il-ħtieġa li tittejjeb l-effettività tal-amministrazzjoni pubblika, li għandha tinvolvi 
l-livelli kollha tal-gvern; iħeġġeġ lill-Istati Membri jneħħu l-ostakoli mhux meħtieġa għall-
investiment privat u pubbliku fil-livell lokali u reġjonali;

25. Jenfasizza li l-indirizzar ta' xokkijiet futuri potenzjali jirrikjedi progress fl-
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approfondiment tal-UEM; ifakkar li l-approfondiment tal-UEM se jirrikjedi impenn politiku 
b'saħħtu, governanza effiċjenti u obbligu ta' rendikont demokratiku; ifakkar fl-importanza ta' 
settur bankarju reżiljenti u r-regolamentazzjoni effiċjenti u xierqa tiegħu biex tiġi 
salvagwardjata l-istabbiltà finanzjarja; jitlob li jkun hemm it-tlestija pass pass tal-unjoni 
bankarja, bi skema Ewropea kredibbli ta' assigurazzjoni tad-depożiti u sforzi kontinwi biex 
jitnaqqas is-self mhux produttiv; jinnota l-mandat mogħti mis-Summit taż-Żona tal-Euro biex 
il-Grupp tal-Euro jaħdem fuq strument baġitarju għall-konverġenza u għall-kompetittività;

L-iżgurar ta' stabbiltà makroekonomika u finanzi pubbliċi sodi

26.  Jirrimarka li l-istabbiltà makrofinanzjarja u l-finanzi pubbliċi sodi jibqgħu 
prekondizzjoni tat-tkabbir sostenibbli; 

27. Jinnota li proporzjon ogħla ta' anzjani jinvolvi aktar infiq fuq il-kura tas-saħħa, il-kura 
ta' età avvanzata u l-pensjoni; jinnota wkoll li f'soċjetà li qed tixjieħ, jekk kollox jibqa' l-istess, 
il-proporzjon ta' nies fl-età tax-xogħol qed jonqos meta mqabbel mal-proporzjon ta' anzjani, li 
jfisser li hemm anqas kontributuri fl-età tax-xogħol għal kull persuna anzjana; jenfasizza li 
dan iqiegħed piż enormi fuq il-finanzi pubbliċi ta' dawk l-Istati Membri li ma implimentawx 
ir-riformi meħtieġa, li joħloq sfida għas-sostenibbiltà tagħhom; 

28. Jistieden lil dawk l-Istati Membri li għandhom livelli għolja ta' defiċits u dejn 
pubbliku jagħmlu sforzi kontinwi biex inaqqsuhom; jirrikonoxxi l-isforzi li saru minn għadd 
ta' Stati Membri biex jikkonsolidaw il-finanzi pubbliċi tagħhom, iżda jiddispjaċih mill-fatt li 
xi ftit minnhom tilfu l-opportunità li jwettqu r-riformi meħtieġa; jirrimarka li xi Stati Membri 
bi spazju fiskali tajjeb komplew jikkonsolidaw, biex b'hekk ikkontribwew għas-surplus tal-
kont kurrenti taż-żona tal-euro;

29. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi tal-Kummissjoni biex tħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri 
b'defiċits ta' kont kurrenti jew dejn estern għoli biex itejbu l-kompetittività tagħhom, u lil 
dawk b'surpluses kbar fil-kont kurrenti biex jippromwovu d-domanda billi jżidu t-tkabbir tal-
pagi f'konformità mat-tkabbir tal-produttività u biex irawmu t-tkabbir tal-produttività billi 
jippromwovu l-investiment;

30. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jibnu l-buffers fiskali xierqa għall-ġenerazzjonijiet 
attwali u futuri; jitlob li jkun hemm implimentazzjoni konsistenti u konformità mal-Pjan ta' 
Stabbiltà u Tkabbir (PST), inklużi l-klawżoli ta' flessibbiltà tiegħu, sabiex jiġu salvagwardjati 
l-finanzi pubbliċi responsabbli; ifakkar fl-importanza ta' implimentazzjoni konsistenti ta' 
regoli fiskali biex tiġi żgurata l-fiduċja tas-swieq finanzjarji, li hija fundamentali biex jiġi 
attirat l-investiment;

31. Jilqa' l-proposta tal-Bord Fiskali Ewropew għal simplifikazzjoni radikali tar-regoli 
baġitarji biex ikompli jitjieb il-qafas fiskali attwali tal-UE; jenfasizza li l-flessibbiltà, kif 
inkorporata fir-regoli tal-PST, tippermetti lill-Istati Membri jsibu bilanċ tajjeb bejn l-għan li 
tiġi żgurata politika fiskali prudenti u li jiġu ffaċilitati investimenti produttivi; jistieden lill-
Kummissjoni tqis il-fatturi kollha speċifiċi għall-pajjiż għall-finijiet tal-analiżijiet tas-
sostenibbiltà tad-dejn tagħha;

Sjieda nazzjonali

32. Ifakkar li l-grad ta' implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 



PE630.674v02-00 10/33 RR\1178596MT.docx

MT

huwa baxx wisq; jemmen li l-fokus tas-Semestru Ewropew għandu jkun fuq is-sjieda 
nazzjonali; iħeġġeġ lill-parlamenti nazzjonali u reġjonali biex jiddibattu r-rapporti tal-pajjiżi u 
r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u jaħdmu mal-atturi rilevanti; jirrimarka li 
Semestru Ewropew aktar simplifikat u aktar iffukat jista' jżid is-sjieda;

°

° °

33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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OPINJONI TAL-KUMITAT ĠĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-
SIKUREZZA TAL-IKEL

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali 
dwar it-Tkabbir 2019
(2018/2119(INI))

Rapporteur: Andrey Kovatchev

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-proċess tas-Semestru Ewropew għal qafas strateġiku 
ġdid fit-tul iggwidat mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) biex l-Istati Membri 
jiġu appoġġati fil-kisba ta' tkabbir ambjentalment sostenibbli u soċjalment inklużiv; 
itenni l-importanza tal-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali biex jiġi żgurat progress sinifikanti fit-twettiq tal-prinċipji ewlenin 
tiegħu, b'mod partikolari d-dritt ta' aċċess għal kura tas-saħħa preventiva ta' kwalità 
għolja u affordabbli għal kulħadd;

2. Jenfasizza li l-politika soċjali, klimatika u ambjentali għandha tiżvolġi rwol sħiħ fil-
proċess tas-Semestru Ewropew, flimkien mad-dimensjonijiet ekonomiċi tiegħu; jitlob l-
inklużjoni ta' indikaturi orjentati lejn il-kejl tas-sostenibbiltà u tal-benesseri;

3. Jenfasizza li huwa meħtieġ diżakkoppjament kontinwu tal-enerġija u l-użu tar-riżorsi 
mit-tkabbir ekonomiku biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi u enerġetiċi tal-UE għall-
2030, f'konformità mal-impenji meħuda skont il-Ftehim ta' Pariġi;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fis-Semestru Ewropew l-objettiv li tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima; ifakkar fl-impenn tal-UE li sal-2050 tikseb newtralità 
f'termini ta' emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra permezz ta' tranżizzjoni soċjalment 
ġusta, u b'mod kosteffiċjenti;
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5. Jenfasizza li d-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tal-UE se tistimula investiment 
addizzjonali sinifikanti; ifakkar li llum madwar 2 % tal-PDG tal-UE jiġi investit fis-
sistema tal-enerġija tagħha u fl-infrastruttura relatata; jinnota li tali investiment ikollu 
jiżied għal 2.8 % sabiex tinkiseb ekonomija newtrali f'termini ta' emissjonijiet ta' gass 
b'effett ta' serra, u dan jirrikjedi investimenti addizzjonali konsiderevoli apparagun tal-
linja bażi;

6. Ifakkar fil-ħtieġa li l-impenji ta' finanzjament tal-UE jkunu allinjati mal-għanijiet 
klimatiċi ta' Pariġi, filwaqt li jkun hemm valutazzjoni li l-investimenti jappoġġaw jew 
huma kumpatibbli mal-objettivi klimatiċi, żieda fil-finanzi relatati mal-klima, u 
integrazzjoni tar-rapportar dwar il-klima vis-à-vis il-flussi finanzjarji;

7. Jissottolinja l-ħtieġa li l-għanijiet klimatiċi u enerġetiċi stabbiliti mill-Istati Membri 
skont ir-regolament dwar il-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-azzjoni klimatika1 
jiġu integrati fis-Semestru Ewropew;

 8. Jenfasizza li l-ekoloġizzazzjoni tal-ekonomija u l-investiment f'sistemi tal-kura tas-
saħħa aktar effiċjenti se jsaħħu l-kapaċità tal-Ewropa li ttejjeb il-benesseri taċ-ċittadini 
tagħha; jinnota li kemm l-implikazzjonijiet fiskali fuq terminu qasir tar-riformi 
strutturali, kif ukoll l-effetti soċjali, ekonomiċi u ambjentali fuq terminu twil tagħhom 
għandhom jiġu kkunsidrati;

 9. Iqis importanti li s-Semestru Ewropew jintuża biex tiġi aċċellerata t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, ċirkolari, newtrali f'termini ta' emissjonijiet, effiċjenti fl-
enerġija u bbażata fuq enerġija rinnovabbli, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli 
u l-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; itenni l-importanza tal-appoġġ finanzjarju 
tal-UE għar-reġjuni b'intensità qawwija ta' faħam u ta' karbonju biex jingħata lok għal 
tranżizzjoni enerġetika ġusta lejn teknoloġiji nodfa u soluzzjonijiet effiċjenti fl-enerġija, 
filwaqt li jinħolqu impjiegi sostenibbli;

10. Iqis li s-Semestru Ewropew huwa għodda essenzjali li mingħajrha l-miri ta' bijodiversità 
tal-UE, u l-benefiċċji soċjoekonomiċi rispettivi, ma jintlaħqux;

11. Jilqa' l-allokazzjoni proposta tal-finanzjament tal-UE fil-perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss biex l-Istati Membri jiġu appoġġati fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
u r-riformi strutturali, iżda jenfasizza li din ir-rabta ma għandhiex tieħu l-forma ta' 
kundizzjonalità; jitlob l-adozzjoni ta' perspettiva iktar fit-tul fil-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-progress tar-riformi;

12. Jilqa' r-rikonoxximent fis-Semestru Ewropew li l-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari għall-adattabilità tal-forza tax-xogħol, biex jiżguraw li jkollhom il-
ħiliet it-tajba korrispondenti għall-progress teknoloġiku; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-
ħtieġa li jiġi adottat approċċ ġust fir-rigward tat-tranżizzjoni, filwaqt li jiġu żgurati l-
inklużjoni u l-parteċipazzjoni ta' dawk kollha affettwati, u filwaqt li jingħata appoġġ 
għall-forza tax-xogħol u għall-ħolqien ta' xogħol deċenti u impjiegi ta' kwalità;

 13. Jilqa' l-fatt li fil-qasam tal-kura tas-saħħa, il-proċess tas-Semestru Ewropew ċaqlaq l-

1 Ir-Regolament (UE) Nru 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-
Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, ĠU L 328, 21.12.2018, p. 1.
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attenzjoni mill-iffrankar tal-ispejjeż għall-prestazzjoni tas-sistema tas-saħħa, filwaqt li 
rrikonoxxa l-importanza tal-eżiti tas-saħħa u l-aċċess għal kura tas-saħħa ta' kwalità 
għolja affordabbli għal kulħadd; jitlob l-iżvilupp ta' metodoloġiji u indikaturi komuni 
biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa bl-għan li jitnaqqsu l-
inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa; jappoġġa l-isforzi biex jiġu żviluppati indikaturi u 
metodoloġiji komuni li jippermettu l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa nazzjonali, inklużi l-inugwaljanzi u l-lakuni fl-aċċess għall-kura tas-saħħa;

14. Jenfasizza li l-investiment effettiv fil-kura tas-saħħa, inklużi r-riċerka dwar is-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard, huwa essenzjali biex iċ-ċittadini jingħataw aċċess ugwali għal 
servizzi tal-kura tas-saħħa ta' kwalità għolja; jissottolinja l-importanza tas-sostenibbiltà 
tas-settur tal-kura tas-saħħa;

 15. Jenfasizza l-importanza ta' djalogu strutturat u sistematiku mas-soċjetà ċivili fil-livell 
nazzjonali bl-għan li tiżdied is-sjieda. jemmen li l-Kummissjoni għandha tiġbor 
kontribut minn firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati u tiżgura aktar pubbliċità madwar 
ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs) u rapporti tal-pajjiż, inkluż 
permezz ta' aktar diskussjonijiet f'livell politiku ogħla;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti dimensjoni territorjali lis-Semestru Ewropew kemm 
fil-livell analitiku kif ukoll f'dak operattiv; iqis, barra minn hekk, li sabiex tkun żgurata 
l-ġestjoni effettiva tal-politiki strutturali, l-awtoritajiet reġjonali u lokali jridu jkunu 
involuti fit-tfassil u fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar dawn il-politiki permezz ta' proċess 
ta' ppjanar imħallat minn fuq għal isfel u viċi versa;

17. Jitlob l-involviment strutturat tas-soċjetà ċivili u tal-organizzazzjonijiet ambjentali fil-
proċess tas-Semestru Ewropew, u l-involviment akbar tal-ministri għall-ambjent fil-
proċess tas-Semestru Ewropew fil-livell tal-Kunsill.

18. Jitlob koerenza akbar ma' politiki oħra tal-UE, bħal dawk relatati mat-tibdil fil-klima u 
l-isfruttament mhux sostenibbli tar-riżorsi naturali;

19. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-kapaċità ta' reazzjoni Ewropea għal diżastri bħalma 
pereżempju nixfa fil-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran, għargħar katastrofiku, nirien 
forestali u terremoti; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi mħeġġa kooperazzjoni akbar fl-ippjanar 
minn qabel tal-operazzjonijiet Ewropej ta' reazzjoni għad-diżastri permezz, fost miżuri 
oħra, tal-immappjar tal-assi tal-Istati Membri, tat-tfassil ta' pjanijiet ta' kontinġenza u 
tat-titjib tal-ippjanar tal-ġestjoni tar-riskju.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali 
dwar it-Tkabbir 2019
(2018/2119(INI))

Rapporteur for opinion: Iskra Mihaylova

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrikonoxxi li l-ekonomija tal-UE qed tkompli tikber, l-impjiegi żdiedu u d-distakk fl-
investiment li rriżulta mill-kriżi kważi għalaq, għalkemm l-investiment pubbliku għadu 
taħt il-livell ta' qabel il-kriżi, b'lakuni ewlenin f'xi wħud mill-pajjiżi li l-aktar intlaqtu 
mill-kriżi; jirrimarka, madankollu, li l-vulnerabbiltajiet għadhom jippersistu, it-tkabbir 
sostenibbli ma bbenefikax lil kulħadd bl-istess mod, ir-rati ta' qgħad għadhom għoljin 
f'bosta Stati Membri, u d-disparitajiet ekonomiċi, soċjali, reġjonali u territorjali 
għadhom kwistjoni ta' tħassib ewlieni; jirrimarka li, minkejja l-fatt li l-investimenti 
żdiedu, l-impatt tagħhom fuq il-produttività ma kienx biżżejjed, u li l-iffukar aħjar tal-
investimenti tal-politika ta' koeżjoni u tal-komplementaritajiet tagħhom ma' programmi 
oħrajn tal-Unjoni, u b'investimenti pubbliċi u privati, huma għalhekk meħtieġa sabiex 
tiżdied il-produttività u jittaffew id-differenzi bejn l-Istati Membri; jinnota li l-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir (PST) għandu jiffoka wkoll fuq it-titjib tal-aspetti soċjali u fuq il-
kisba ta' tkabbir sostenibbli;

2. Jenfasizza li l-UE għandha tappoġġja l-irkupru previst b'politiki ekonomiċi li jipproteġu 
s-servizzi pubbliċi u jtejbu l-kwalità u l-aċċessibbiltà tas-servizzi ta' interess ġenerali;

3. Ifakkar li, fl-2017, l-investiment pubbliku bħala perċentwal tal-PDG fl-UE (2,7 %) u 
fiż-żona tal-euro (2,6 %) kien ferm taħt il-medja għal dawn l-aħħar 10 snin (3,2 % u 
3,0 %, rispettivament); jinnota li, għal din ir-raġuni, l-investiment pubbliku għandu 
jissaħħaħ b'mod sinifikanti biex jikkumpensa għas-snin ta' tnaqqis ikkawżati mill-kriżi 
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finanzjarja, u għandu jissodisfa l-ħtieġa urġenti għal investiment fl-infrastruttura u s-
servizzi pubbliċi; josserva li l-investiment pubbliku jibqa' prijorità u m'għandux jiġi 
mminat minn sforzi għall-promozzjoni ta' sħubijiet pubbliċi-privati;

4. Jinnota li, skont il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), l-investiment tal-UE fl-
infrastruttura għadu 20 % anqas mil-livell ta' qabel il-kriżi, b'34 % tal-muniċipalitajiet 
jindikaw li mhuwiex qiegħed jissodisfa r-rekwiżiti tagħhom, filwaqt li l-UE teħtieġ 
investiment infrastrutturali ta' mill-anqas EUR 335 biljun fis-sena;

5. Jirrimarka li s-Semestru Ewropew irid jikkontribwixxi b'mod konsistenti għall-
eliminazzjoni tal-inugwaljanzi u d-disparitajiet, b'mod partikolari dawk ta' natura 
soċjali, ekonomika u territorjali, bejn ir-reġjuni differenti tal-UE; jenfasizza li l-iżbilanċ 
ġeografiku kontinwu f'investimenti tal-BEI huwa inaċċettabbli, u huwa ta' tħassib kbir 
il-fatt li, fl-2017, nofs l-Istati Membri rċevew 80 % tal-investiment totali tal-BEI fl-UE, 
filwaqt li l-14-il Stat Membru l-ieħor irċevew biss 10 %;

6. Jinnota li l-aħjar risposta għat-tħassib taċ-ċittadini huwa li jingħata appoġġ għal żieda 
fil-qligħ reali u jsir sforz akbar permezz ta' investiment favur il-ħolqien ta' mpjiegi ta' 
kwalità, tingħata spinta lid-domanda domestika u billi tiġi żgurata distribuzzjoni aktar 
ġusta tal-ġid iġġenerat; iqis li l-UE għandha tikkontribwixxi għall-flessibbiltà tal-PST 
billi toħloq spazju fiskali għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali;

7. Jirrimarka li s-Semestru Ewropew għandu, bħala prijorità, jikkontribwixxi għat-twettiq 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u jimmonitorja t-twettiq tal-20 prinċipju 
ewleni tiegħu, b'enfasi partikolari fuq il-garanzija ta' trattament u ta' opportunitajiet 
indaqs għan-nisa u l-irġiel, il-protezzjoni soċjali, l-aċċess għas-servizzi essenzjali 
kollha, id-dritt għal paga ugwali għal xogħol ta' valur ugwali, u d-dritt għal servizzi tal-
kura tas-saħħa affordabbli ta' kwalità tajba;

8. Ifakkar li s-Semestru Ewropew għandu jenfasizza l-importanza li jissaħħu l-miżuri fil-
ġlieda kontra l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa, biex b'hekk jiġu ġġenerati fondi ta' 
investiment pubbliku u riżorsi addizzjonali għall-implimentazzjoni tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

9. Jirrimarka li s-Semestru Ewropew għandu jqis il-promozzjoni tal-aċċess għal 
protezzjoni soċjali effettiva f'konformità mal-prinċipji rilevanti tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, li l-Istati Membri jridu jiġu mħeġġa jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
ineħħu l-ostakli għat-tgawdija tad-drittijiet tal-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema u 
joħolqu sistemi ta' protezzjoni soċjali komprensivi, u li għalhekk is-Semestru Ewropew 
għandu jimmonitorja l-progress tal-Istati Membri fl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni u fl-
iżvilupp ta' sistemi li jiggarantixxu aċċess għall-protezzjoni soċjali għal kulħadd;

10. Jirrimarka, għalhekk, l-importanza li tinżamm l-attenzjoni tas-Semestru Ewropew fuq 
it-twettiq ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, b'aktar koordinazzjoni tal-
politika nazzjonali u tal-UE, sabiex jinħolqu aktar impjiegi ta' kwalità tajba fl-UE, biex 
titnaqqas id-diskrepanza fil-pagi u fil-pensjonijiet;

11. Jenfasizza li s-Semestru Ewropew għandu jiffoka fuq iż-żieda fil-produttività permezz 
ta' investiment akbar fl-infrastruttura, l-edukazzjoni u t-taħriġ, is-saħħa u r-riċerka u l-
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innovazzjoni, u li din il-produttività akbar għandha tiġi riflessa f'żieda fil-pagi;

12. Jenfasizza li d-dħul baxx fl-Ewropa jibqa' sfida, li l-konċentrazzjoni tal-ħaddiema fuq 
in-naħa t'isfel tal-iskala tal-pagi u r-rati għoljin ta' faqar huma sinjal ċar ta' politiki li 
jistabbilixxu l-pagi, u li d-differenza bejn il-pagi tal-ġeneri, flimkien mal-impjiegi 
prekarji, b'mod speċjali fost iż-żgħażagħ, tibqa' problema serja li jeħtieġ li tiġi solvuta 
b'urġenza;

13. Jitlob li s-Semestru Ewropew jinkludi l-qerda tal-faqar bħala waħda mill-prijoritajiet 
tiegħu, kif indikat fl-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs);

14. Jenfasizza li l-popolazzjonijiet li qed jixjieħu għandhom iħeġġu lill-gvernijiet jinvestu 
aktar fil-protezzjoni tal-anzjani u mhux anqas, kif issuġġerit mill-PST, l-investiment 
pubbliku fis-saħħa għandu jkun proporzjonali mal-ħtieġa, l-aċċessibbiltà għall-kura tas-
saħħa għandha tiġi vvalutata regolarment, billi jitqies l-introjtu disponibbli medju 
individwali u l-impatt fuq l-unitajiet domestiċi, u jridu jittieħdu miżuri għall-
promozzjoni u l-monitoraġġ tal-investiment fil-kura tas-saħħa preventiva, li hija 
essenzjali f'soċjetà li qed tixjieħ;

15. Jitlob li s-Semestru Ewropew jikkontribwixxi b'mod attiv biex jiġu indirizzati, b'mod 
sostenibbli, l-isfidi demografiċi (it-tixjiħ, it-tnaqqis fil-popolazzjoni, il-pressjoni 
demografika, l-inabbiltà li jiġi attirat jew miżmum kapital uman adegwat) li qed 
jaffettwaw ir-reġjuni Ewropej b'diversi modi speċifiċi; jenfasizza b'mod partikolari l-
ħtieġa li jingħata appoġġ adegwat lil ċerti territorji, bħalma huwa l-każ għal ċerti reġjuni 
ultraperiferiċi;

16. Jenfasizza li s-Semestru Ewropew għandu jinkludi analiżi bir-reqqa tal-impatt tat-tibdil 
teknoloġiku fuq is-suq tax-xogħol fuq perjodu ta' żmien medju u twil; jirrimarka li, 
filwaqt li l-bidla teknoloġika tista' toħloq opportunitajiet għal impjiegi ġodda jew aħjar 
u għal postijiet tax-xogħol aktar sikuri, illum ta' spiss hija assoċjata mal-eliminazzjoni 
tal-impjiegi jew mal-ħolqien ta' mpjiegi prekarji;

17. Jenfasizza li l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-UE jiddependi fuq l-aderenza mal-valuri 
fundamentali tagħna;

18. Jenfasizza li waħda mill-prijoritajiet tas-Semestru Ewropew trid tkun li jiġu protetti u 
appoġġjati l-popolazzjonijiet u t-territorji li jsofru mill-effetti negattivi tal-
globalizzazzjoni (bħar-rilokazzjoni u t-telf tal-impjiegi);

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom u jieħdu 
aktar miżuri bil-għan li jistimulaw l-investimenti privati u pubbliċi u aktar sħubijiet, 
biex jinħolqu aktar impjiegi u jiġi mmassimizzat bis-sħiħ il-valur miżjud tal-fondi ta' 
politika u tal-kumplimentaritajiet u sinerġiji ma' programmi u ma' strumenti finanzjarji 
oħrajn tal-Unjoni;

20. Jenfasizza li l-grad ta' involviment tal-imsieħba soċjali fil-livell nazzjonali għadu baxx, 
u li kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-gvernijiet tal-Istati Membri għandhom jagħmlu 
aktar biex jiżguraw li jiġu kkonsultati;

21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw monitoraġġ bir-reqqa u 
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komplut tat-tipi kollha ta' tenuta ta' djar, kif ukoll iwettqu riċerka u jeżaminaw id-
differenzi ġeografiċi bejn żoni b'domanda baxxa u swieq tad-djar b'domanda qawwija, 
fost kwistjonijiet oħra importanti, sabiex tittejjeb il-bażi analitika tal-valutazzjoni tal-
akkomodazzjoni fir-rapporti tal-pajjiżi u fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi;

22. Jappoġġja l-fehma li l-investiment, l-innovazzjoni, l-għarfien u r-riformi strutturali 
jwettqu parti importanti biex l-Ewropa ssir aktar b'saħħitha u aktar koeżiva; jirrimarka, 
f'dan il-kuntest, li l-investiment taħt il-politika ta' koeżjoni, li għandu rwol ewlieni u li 
ma jistax jiġi sostitwit minn strumenti oħra, jipprovdi l-akbar sehem ta' appoġġ 
finanzjarju tal-UE, li jammonta għal EUR 638 biljun flimkien mal-kofinanzjament 
nazzjonali għall-perjodu 2014–2020, u jipprovdi valur miżjud Ewropew billi 
jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku, l-inklużjoni soċjali, l-innovazzjoni u l-
protezzjoni ambjentali, billi jindirizza sfidi ġodda bħas-sigurtà, l-integrazzjoni tal-
migranti u r-refuġjati taħt protezzjoni internazzjonali, kif ukoll billi jikkontribwixxi 
għall-investiment pubbliku u privat, flimkien ma' riformi xierqa biex tingħata spinta lit-
tkabbir ekonomiku sostenibbli, l-inklużività, il-kapaċità istituzzjonali u amministrattiva;

23. Iħeġġeġ li jiġi evalwat l-impatt tal-politiki ta' riċerka u innovazzjoni fuq l-iżvilupp u t-
tkabbir ekonomiku u soċjali tal-Istati Membri;

24. Jilqa' bi pjaċir il-proposti għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss u r-rabtiet 
imsaħħa bejn il-politika ta' koeżjoni u l-proċess tas-Semestru Ewropew għat-twettiq ta' 
tkabbir sostenibbli u inklużiv, billi tingħata attenzjoni partikolari lir-reġjuni 
ultraperiferiċi, imbiegħda, anqas żviluppati jew b'popolazzjoni baxxa; jiddeplora, 
madankollu, it-tnaqqis fir-riżorsi proposti għall-politika ta' koeżjoni, u jinsisti li l-
finanzjament għandu jinżamm fil-livell kurrenti; jitlob l-adozzjoni rapida u f'waqtha tal-
pakkett tal-QFP u r-regolamenti tal-politika ta' koeżjoni sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
dewmien possibbli fl-implimentazzjoni; jilqa' bi pjaċir ir-rekwiżit taħt il-QFP il-ġdid 
biex kwart tan-nefqa tmur fuq objettivi klimatiċi, peress li t-tibdil fil-klima huwa 
kwistjoni importanti fuq perjodu ta' żmien twil;

25. Jinnota l-enfasi aktar qawwija tas-Semestru Ewropew 2019 fuq il-ħtiġijiet ta' 
investiment biex jiġu appoġġjati d-deċiżjonijiet ta' programmazzjoni għall-perjodu mill-
2021 sal-2027 u l-anness il-ġdid previst għar-rapporti tal-pajjiżi tal-2019, li fih il-
ħtiġijiet ta' investiment li huma rilevanti għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE +) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK) matul il-
perjodu 2021-2027 se jiġu identifikati; iqis li għandha ssir enfasi akbar fuq il-ġlieda 
kontra l-inugwaljanzi, anke permezz tal-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni, billi jiġu 
implimentati għodod effettivi u jiġu mmirati r-riżorsi għal dan il-għan;

26. Jenfasizza l-importanza li jitkompla u jiġi intensifikat l-appoġġ tal-FSE+ għall-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, fid-dawl tar-rwol tagħhom li jissodisfaw l-isfidi tal-impjieg, 
tat-tkabbir ekonomiku, tal-inklużjoni soċjali, tat-tagħlim u tat-taħriġ vokazzjonali;

27. Iqis li hemm ħtieġa ta' aktar simplifikazzjoni u ta' flessibbiltà akbar fost il-fondi, il-
programmi u l-istrumenti tal-Unjoni biex il-finanzjament tal-UE għal proġetti strateġiċi 
ta' investiment ikun aktar sempliċi, aktar effiċjenti u ġeografikament ibbilanċjat. 
jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni partikolari lir-reġjuni li l-iżvilupp tagħhom 
għadu lura;
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28. Jinnota li l-politika ta' koeżjoni trid timmira li tippromwovi l-iżvilupp armonjuż u 
bbilanċjat tal-Unjoni kollha u tar-reġjuni tagħha, li jwassal għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, fi spirtu ta' solidarjetà u bl-għan li jiġu promossi 
t-tkabbir sostenibbli, l-impjiegi, l-inklużjoni soċjali u t-tnaqqis tad-disparitajiet bejn u 
fir-reġjuni, kif ukoll biex tingħata għajnuna lir-reġjuni li huma inqas favoriti biex 
jegħlbu s-sottożvilupp;

29. Jirrimarka li s-seba' rapport dwar il-koeżjoni jiġbed l-attenzjoni lejn id-diversità kbira 
tar-reġjuni u tat-territorji, inkluż dawk fil-kategoriji kurrenti, minħabba l-kundizzjonijiet 
speċifiċi tagħhom (lokazzjoni ultraperiferika, densità ta' popolazzjoni baxxa, bi dħul 
baxx, bi tkabbir baxx, eċċ.), li jindika l-ħtieġa ta' approċċ territorjali mfassal apposta;

30. Jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 349 tat-TFUE fir-rigward 
ta' miżuri speċifiċi biex jiġu indirizzati l-isfidi li jiffaċċjaw ir-reġjuni ultraperiferiċi 
minħabba d-distanza ġeografika, l-insularità, id-daqs żgħir, it-topografija diffiċli u l-
klima, u d-dipendenza ekonomika fuq ftit prodotti;

31. Jitlob għal Semestru Ewropew li jappoġġja l-kooperazzjoni territorjali Ewropea (ETC) 
fid-dimensjonijiet kollha tagħha (kooperazzjoni transfruntiera, transnazzjonali u 
interreġjonali, kemm interna kif ukoll esterna), biex b'hekk tiġi garantita azzjoni 
litwettaq l-għanijiet globali tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, kif ukoll biex 
jingħata kontribut għas-solidarjetà;

32. Itenni l-importanza tal-implimentazzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali biex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika ta' koeżjoni;

33. Jinnota li ċerti reġjuni Ewropej huma partikolarment esposti għall-impatt tal-Brexit, u l-
irtirar tar-Renju Unit jista' jkollu impatt negattiv fuq il-politika ta' koeżjoni b'mod 
ġenerali; jenfasizza li wieħed mill-objettivi tas-Semestru Ewropew għandu jkun li 
jimminimizza l-impatt negattiv ta' Brexit fuq ir-reġjuni Ewropej differenti affettwati, u 
li jikkontribwixxi b'mod attiv għat-tisħiħ tal-politika ta' koeżjoni, li kellha rwol 
sostanzjali fl-irkupru tal-ekonomija tal-UE permezz tal-promozzjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.
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ABBOZZ TA' POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI
 TAL-KUMITAT GĦAD-DRITTIJIET TAN-NISA U L-UGWALJANZA BEJN IS-SESSI

 għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali 
dwar it-Tkabbir 2019
(2018/2119(INI))

Għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi: Ernest Urtasun 
(rapporteur)

Position

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jippreżenta lill-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa ġdida

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-
sessi huwa valur fundamentali tal-UE; 
billi l-Artikoli 8 u 10 tat-TFUE 
jistabbilixxu l-obbligu tal-integrazzjoni ta' 
kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi, 
fejn jiddikjaraw li l-UE jeħtiġilha telimina 
l-inugwaljanzi, tippromwovi l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u tiġġieled kontra d-
diskriminazzjoni fil-politiki u fl-attivitajiet 
kollha tagħha;
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Emenda 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa ġdida

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi disparitajiet persistenti bejn is-sessi, 
bħad-differenza fl-impjiegi bejn l-irġiel u 
n-nisa ta' 18.2 %, id-differenza bejn il-
pagi tal-irġiel u n-nisa ta' 16.2 % u d-
diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi 
ta' 36.5 %, fost oħrajn bħad-disparità bejn 
is-sessi fil-proċessi tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet, għadhom sinifikanti fl-UE; 
billi huma meħtieġa sforzi urġenti sabiex 
jiġu eliminati dawn id-disparitajiet, 
għaliex dawn għadhom wieħed mill-
ostakoli ewlenin biex tinkiseb ugwaljanza 
bejn is-sessi u forma inaċċettabbli ta' 
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess;

Emenda 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa ġdida

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi huwa kruċjali li tiġi indirizzata d-
diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi, li 
bħalissa hija ta' medja ta' kważi 40 % fl-
UE u tirriżulta mill-inugwaljanzi li ġew 
akkumulati matul il-ħajja tan-nisa u mill-
perjodi ta' assenza tagħhom fis-suq tax-
xogħol; billi l-provvista ta' servizzi tal-
kura tas-saħħa hija strumentali għal 
rispons effettiv għan-nuqqasijiet ta' 
ħaddiema nisa;

Emenda 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa ġdida
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi nuqqas ta' finanzjament tas-servizzi 
pubbliċi u tnaqqis għas-servizzi soċjali, 
inklużi l-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, l-
abitazzjoni, l-indukrar tat-tfal u s-servizzi 
tal-kura fit-tul, iħallu impatt partikolari 
fuq in-nisa, għaliex spiss dawn jimlew il-
vojt fl-indukrar, fl-edukazzjoni u tipi oħra 
ta' appoġġ għall-familji, ġeneralment 
mingħajr rimunerazzjoni, li jħeġġeġ ir-
responsabbiltà sproporzjonata tan-nisa 
għall-kura;

Emenda 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa ġdida

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi l-kwalità tad-dispożizzjonijiet dwar il-
kura tas-saħħa tvarja ħafna fl-Istati 
Membri u bejniethom, u bejn il-kuntesti 
privati u pubbliċi, iż-żoni urbani u rurali, 
u l-gruppi ta' età;

Emenda 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa ġdida

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi n-nisa mhumiex rappreżentati 
biżżejjed fl-ICT u ġeneralment jiġu 
impjegati f'impjiegi diġitali ta' kwalità 
baxxa; billi hemm disparitajiet bejn is-
sessi fl-aċċess għat-teknoloġiji diġitali u 
fl-użu tagħhom; billi l-inklużjoni ta' aktar 
nisa fl-ekonomija diġitali tista' tħalli 
impatt sinifikanti fuq it-tkabbir 
ekonomiku;
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Emenda 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa ġdida

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi s-Semestru Ewropew għandu 
jikkontribwixxi għat-twettiq tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u 
jimmonitorja t-twettiq tal-20 prinċipju 
ewlenin kollha, b'enfasi partikolari fuq li 
jiżgura trattament u opportunitajiet 
indaqs bejn in-nisa u l-irġiel, id-dritt ta' 
paga ugwali għal xogħol ugwali jew 
xogħol ta' valur ugwali, u d-dritt għal 
servizzi tal-kura tas-saħħa affordabbli ta' 
kwalità tajba; billi l-attenzjoni tal-
governanza ekonomika tal-UE għandha 
tiċċaqlaq mill-objettiv dejjaq tat-tkabbir 
tal-PDG lejn il-benesseri u l-konverġenza 
ma' standards minimi għoljin għall-
ugwaljanza bejn is-sessi;

Emenda 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jiddispjaċih għal darb'oħra dwar in-
nuqqas ta' integrazzjoni ta' kwistjonijiet 
ta' ugwaljanza bejn is-sessi fl-istrateġija 
Ewropa 2020, u jistieden lill-Kummissjoni 
u lill-Kunsill biex fl-istrateġija jintroduċu 
pilastru ta' ugwaljanza bejn is-sessi u 
objettiv globali dwar l-ugwaljanza bejn is-
sessi;

Emenda 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Itenni t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' 
perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
indikaturi fi ħdan il-qafas tas-Semestru 
Ewropew, u jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jiżguraw inklużjoni 
akbar ta' perspettiva ta' integrazzjoni ta' 
kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi 
fil-formulazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi, programmi ta' 
konverġenza u programmi ta' riforma 
nazzjonali, billi jistabbilixxu miri 
kwalitattivi u miżuri li jindirizzaw id-
disparitajiet persistenti bejn is-sessi, u 
japplikaw b'mod sistematiku l-prinċipji ta' 
bbaġitjar sensittiv għal kwistjonijiet ta' 
ġeneru;

Emenda 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Itenni l-istedina tiegħu biex il-
Kummissjoni tiffaċilita l-monitoraġġ tal-
miri ewlenin tal-impjieg u tat-tnaqqis tal-
faqar u l-impatt tar-riformi maż-żmien, 
billi tirrikjedi li l-Istati Membri jużaw data 
segregata skont is-sessi, u jiddefinixxi 
indikaturi addizzjonali speċifiċi għas-
sessi; jitlob li t-tabella ta' valutazzjoni tal-
iżbilanċ makroekonomiku tiġi arrikkita 
b'indikaturi soċjali, inklużi indikaturi 
dwar id-disparità bejn is-sessi, li jridu 
jkunu fuq l-istess livell mal-indikaturi 
ekonomiċi;

Emenda 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jużaw data diżaggregata skont is-
sessi fil-proċess ta' monitoraġġ tagħhom 
kull fejn ikun possibbli, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-parteċipazzjoni tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol;

Emenda 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Itenni t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' 
servizzi tal-indukrar tat-tfal u tal-kura tas-
saħħa fit-tul ta' kwalità tajba, affordabbli 
u aċċessibbli għall-persuni anzjani u l-
persuni b'diżabbiltà u mard kroniku, li 
huwa waħda mir-raġunijiet għaliex in-
nisa ma jiġux rappreżentati biżżejjed fis-
suq tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieġa li 
tingħata prijorità lill-azzjoni biex jiġu 
indirizzati l-problemi tal-qgħad, il-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, li jaffettwaw l-aktar 
lin-nisa, b'mod speċjali dawk minn sfondi 
żvantaġġati, b'enfasi partikolari fuq l-
impjieg sostenibbli/impjiegi ta' kwalità 
tajba li jagħtu drittijiet u servizzi pubbliċi 
ta' kwalità tajba li jiżguraw l-inklużjoni 
soċjali, speċjalment fl-oqsma tal-
edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-indukrar 
tat-tfal, il-kura għall-persuni li jeħtieġu 
appoġġ, it-trasport pubbliku u s-servizzi 
soċjali; jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-
investiment pubbliku fis-servizzi tal-kura 
tas-saħħa u jimmonitorjaw il-kwalità, l-
affordabbiltà u l-aċċessibbiltà tagħhom;

Emenda 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jenfasizza li l-qgħad, il-faqar u l-
esklużjoni soċjali huma ta' tħassib kbir, 
b'mod partikolari fost in-nisa; jinnota, 
għalhekk, l-importanza li tinżamm l-
attenzjoni tas-Semestru Ewropew fuq it-
twettiq ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, b'aktar koordinazzjoni tal-
politika nazzjonali u tal-UE, sabiex 
jinħolqu aktar impjiegi ta' kwalità tajba 
fl-UE, biex b'hekk jiġu indirizzati d-
diskrepanza fl-impjiegi bejn l-irġiel u n-
nisa u d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u 
tan-nisa u d-diskrepanza fil-pensjonijiet 
bejn is-sessi;

Emenda 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Huwa mħasseb dwar is-segregazzjoni 
vertikali u orizzontali fis-suq tax-xogħol 
madwar l-UE, id-diskrepanzi fl-impjiegi u 
fil-pensjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa, u l-
għadd baxx ta' nisa involuti fil-proċessi 
tat-teħid ta' deċiżjonijiet; jenfasizza li r-
rata tal-impjieg tan-nisa għadha aktar 
baxxa minn dik tal-irġiel; jissottolinja li 
d-disparità bejn l-impjiegi hija 
partikolarment għolja għall-ommijiet u 
għan-nisa b'responsabbiltajiet ta' 
indukrar;

Emenda 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jimmonitorjaw il-parteċipazzjoni 
tan-nisa fis-suq tax-xogħol abbażi tal-
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għadd ta' sigħat li jaħdmu fil-ġimgħa, it-
tipi ta' kuntratti, u l-indipendenza 
finanzjarja tan-nisa, u jiġġieldu kontra l-
faqar fost in-nisa abbażi ta' dan; jitlob li 
jkun hemm żieda fil-paga minima għal 
paga li tiggarantixxi l-għajxien, li jkun 
hemm miżuri vinkolanti biex ikun hemm 
trasparenza tal-pagi u li jsiru awditi tal-
pagi fil-livell tal-kumpaniji, sabiex ikun 
hemm paga ugwali għal xogħol ugwali u 
għal xogħol ta' valur ugwali fis-setturi u 
fil-professjonijiet kollha; jistieden, barra 
minn hekk, lill-Istati Membri jiżblokkaw 
id-Direttiva tan-Nisa fuq il-Bordijiet; 
iħeġġeġ lill-Kunsill jilħaq ftehim fil-pront 
dwar il-proposta għal Direttiva għal 
bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata, inkluż dwar servizzi tal-indukrar 
tat-tfal u tal-kura tas-saħħa tul iċ-ċiklu 
tal-ħajja ugwali u affordabbli għall-
ġenituri li jaħdmu u għall-persuni li 
jindukraw sabiex dawn ikunu jistgħu 
jirrikonċiljaw il-ħajja privata tagħhom 
mal-ħajja professjonali;

Emenda 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jinnota l-importanza li jiġu mmonitorjati 
għadd ta' NEETs bħala perċentwal tal-
popolazzjoni totali li għandhom bejn il-15 
u l-24 sena, fost indikaturi awżiljarji oħra, 
u jenfasizza li trid tingħata attenzjoni 
speċjali lin-nisa żgħażagħ u lill-bniet, 
għaliex hemm differenza konsiderevoli 
bejn is-sessi fejn jidħol il-proporzjon ta' 
NEETs f'dan il-grupp ta' età;

Emenda 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jistieden lill-Istati Membri jqawwu l-
isforzi tagħhom biex itejbu l-ħiliet diġitali 
li ċ-ċittadini jeħtieġu fis-suq tax-xogħol, 
b'attenzjoni partikolari fuq li jitnaqqsu 
kemm jista' jkun id-disparitajiet bejn is-
sessi f'dan il-qasam; jenfasizza l-ħtieġa 
urġenti li jitjiebu l-edukazzjoni u l-impjieg 
tan-nisa fis-setturi tal-ICT u li jiġi 
ffaċilitat l-aċċess tagħhom għal 
pożizzjonijiet ta' livell għoli;

Emenda 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jitlob li jkun hemm politiki li jappoġġaw 
l-intraprenditorija tan-nisa, li jiffaċilitaw 
l-aċċess tagħhom għal opportunitajiet ta' 
finanzjament u ta' negozju, li jipprovdu 
taħriġ imfassal apposta u li jistabbilixxu 
miżuri għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja 
professjonali u l-ħajja privata;

Emenda 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jistieden lill-Kummissjoni twettaq 
valutazzjoni tal-impatt tar-riformi 
strutturali implimentati s'issa u 
jissuġġerixxi li l-Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi jkun involut 
aktar mill-qrib fl-istadji kollha tas-
Semestru Ewropew;

Emenda 20
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu ġdid

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jistieden għal darb'oħra lill-Kummissarju 
jew Kummissarji responsabbli biex kull 
sena jiddiskutu l-aspetti relatati mas-sessi 
tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 
mal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi;
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