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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jilqa' b'sodisfazzjon il-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li 
jipproponu Pjan ta' Rkupru Ewropew, l-
istrument NGEU21, b'allokazzjoni tal-
EUR 750 biljun, il-ħruġ ta' bonds min-naħa 
tal-Kummissjoni u riżorsi proprji ġodda; 
ifakkar, madankollu, fl-appell tiegħu għal 
impuls ferm akbar għall-investimenti biex 
jinstab tarf il-kriżi tal-COVID-19 u 
jirrikonoxxi l-bżonn ta' aktar miżuri biex 
jiġu evitati diverġenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi u jinkisbu l-objettivi soċjali u 
ambjentali fit-tul tal-UE;

8. Jilqa' b'sodisfazzjon il-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li 
jipproponu Pjan ta' Rkupru Ewropew, l-
istrument NGEU21, b'allokazzjoni tal-
EUR 750 biljun, il-ħruġ ta' bonds min-naħa 
tal-Kummissjoni u riżorsi proprji ġodda; 
ifakkar, madankollu, fl-appell tiegħu għal 
impuls ferm akbar għall-investimenti biex 
jinstab tarf il-kriżi tal-COVID-19 u 
jirrikonoxxi l-bżonn ta' aktar miżuri biex 
jiġu evitati diverġenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi u jinkisbu l-objettivi soċjali u 
ambjentali fit-tul tal-UE; jinnota li, skont 
il-pjan ta' Next Generation EU, id-dejn ta' 
EUR 750 biljun tal-Kummissjoni se 
jitħallas lura permezz ta' tliet għażliet 
possibbli u li l-President tal-Kummissjoni 
stqarret li l-preferenza tagħha tmur għall-
ġenerazzjoni futura ta' riżorsi proprji 
ġodda tal-UE, bħal taxxa diġitali, taxxa 
fuq il-karbonju fil-fruntieri, l-espansjoni 
tal-iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet 
u taxxa fuq il-kumpaniji multinazzjonali 
l-kbar; jinsab imħasseb għall-fatt li l-
ġenerazzjoni ta' riżorsi proprji ġodda 
sinifikanti se tkun diffiċli mingħajr bidla 
fit-Trattati li tabroga l-proċedura ta' vot 
bl-unanimità fil-qasam tat-tassazzjoni fi 
ħdan il-Kunsill, fejn bosta proposti 
progressisti fil-qasam tat-tassazzjoni 
fallew jew baqgħu mblukkati minħabba l-
oppożizzjoni ta' Stati Membri deskritti 
preċedentement mill-Parlament bħala 
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rifuġji fiskali; jesprimi tħassib kbir għall-
fatt li ż-żewġ għażliet l-oħra ta' ħlas lura 
se jgħollu d-dejn pubbliku tal-Istati 
Membri, u li l-fondi se jitħallsu lura 
permezz tal-baġits futuri tal-UE, permezz 
ta' żieda fil-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
Membri jew permezz ta' tnaqqis tal-
finanzjamenti favur il-programmi, u dan 
ifisser li l-fondi għall-irkupru se jgħollu 
d-dejn pubbliku tal-Istati Membri jew se 
jnaqqsu l-livell tal-finanzjamenti u tas-
servizzi li minnhom jibbenefikaw ir-
residenti tagħhom;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/mt/me
etings/european-council/2020/07/17-21/

21 https://www.consilium.europa.eu/mt/me
etings/european-council/2020/07/17-21/
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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19. Jawspika politika fiskali antiċiklika 
fl-UE u fl-Istati Membri tagħha u t-tnaqqis 
tal-proporzjon dejn/PDG, kif ukoll baġits 
nazzjonali f'bilanċ jew b'surplus ċkejken 
matul il-perjodi tat-tkabbir tal-UE fil-
fażijiet ta' rkupru ekonomiku, biex 
jintlaqgħu b'mod effikaċi l-isfidi futuri u 
tkun żgurata l-istabbiltà taż-żona tal-euro; 
iħeġġeġ, madankollu, il-Kummissjoni u l-
Kunsill ma jirrepetux l-iżbalji tal-passat fir-
reazzjoni għall-kriżi ekonomika; 

19. Jawspika politika fiskali antiċiklika 
fl-UE u fl-Istati Membri tagħha u t-tnaqqis 
tal-proporzjon dejn/PDG, kif ukoll baġits 
nazzjonali f'bilanċ jew b'surplus ċkejken 
matul il-perjodi tat-tkabbir tal-UE fil-
fażijiet ta' rkupru ekonomiku, biex 
jintlaqgħu b'mod effikaċi l-isfidi futuri u 
tkun żgurata l-istabbiltà taż-żona tal-euro; 
iħeġġeġ, madankollu, il-Kummissjoni u l-
Kunsill ma jirrepetux l-iżbalji tal-passat fir-
reazzjoni għall-kriżi ekonomika; jesprimi 
tħassib għall-fatt li, minkejja l-kritika 
ħarxa fil-konfront tal-metodoloġija u tal-
konstatazzjonijiet tat-teorija tal-"awsterità 
espansiva", il-Kummissjoni ilha mill-2009 
tiddependi bil-kbir minnha; josserva li 
corpus imdaqqas ta' provi kuntrarji juri li 
l-awsterità twassal ċiklikament għal inqas 
tkabbir tal-PDG, livell ogħla ta' qgħad u 
depressjoni tad-domanda; jieħu nota tal-
konstatazzjonijiet ifformulati fl-2013 mill-
Kap Ekonomista tal-FMI ta' dak iż-żmien, 
skont liema għal kull dollaru li l-
gvernijiet qatgħu mill-baġits tagħhom 
kien jikkorrispondi tnaqqis tal-
produzzjoni ekonomika ta' USD 1,50; 
jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lil 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet jieħdu nota 
tal-provi li juru li t-tnaqqis fl-infiq 
pubbliku jiddetermina kontrazzjoni tal-
ekonomija u jirrifjutaw dan l-approċċ fil-
kuntest tal-irkupru mill-miżuri ta' 
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20. Jinsab imħasseb dwar l-impatt 
negattiv importanti iżda diżomoġenju tal-
kriżi tal-COVID-19 fuq id-defiċit pubbliku 
u d-dejn privat fiż-żona tal-euro u fl-UE 
kollha, b'mod partikolari fl-Istati Membri li 
kellhom livelli għoljin ta' dejn pubbliku 
qabel il-konsegwenzi negattivi tal-
pandemija, fatt li qiegħed ikompli jaggrava 
s-sitwazzjoni tal-Istati Membri 
partikolarment milquta mill-pandemija 
u/jew mil-livelli għoljin preeżistenti ta' 
dejn pubbliku; jitlob soluzzjoni li 
tiggarantixxi s-sostenibbiltà tad-dejn 
pubbliku; jemmen li, f'dan il-kuntest, il-
ħruġ tal-bonds Ewropej tal-Kummissjoni 
huwa pass importanti fil-kriżi attwali;

20. Jinsab imħasseb dwar l-impatt 
negattiv importanti iżda diżomoġenju tal-
kriżi tal-COVID-19 fuq id-defiċit pubbliku 
u d-dejn privat fiż-żona tal-euro u fl-UE 
kollha, b'mod partikolari fl-Istati Membri li 
kellhom livelli għoljin ta' dejn pubbliku 
qabel il-konsegwenzi negattivi tal-
pandemija, fatt li qiegħed ikompli jaggrava 
s-sitwazzjoni tal-Istati Membri 
partikolarment milquta mill-pandemija 
u/jew mil-livelli għoljin preeżistenti ta' 
dejn pubbliku; jitlob soluzzjoni li 
tiggarantixxi s-sostenibbiltà tad-dejn 
pubbliku; jemmen li dan jirrikjedi l-
introduzzjoni ta' bonds komuni strutturati 
b'tali mod li jippermettu lill-gvernijiet, 
bħala risposta lill-kriżi ekonomika u tas-
saħħa kkawżata mill-coronavirus, jonfqu 
b'mod li ma jgħollilhomx id-dejn 
nazzjonali, issa u fil-futur, u jżommu 
relattivament baxxi l-kostijiet tas-self jew, 
preferibbilment, il-kanċellazzjoni tad-dejn 
pubbliku akkwistat mill-BĊE fil-qafas tal-
PEPP jew il-konċessjoni ta' krediti fuq 
bażi per capita lill-gvernijiet nazzjonali 
min-naħa tal-BĊE biex jiffinanzjaw 
direttament l-infiq relatati mal-pandemija;

Or. en
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21. Iqis li hu essenzjali li r-reviżjoni 
tal-qafas tal-politika fiskali u ekonomika 
tal-UE għall-finijiet tar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
(CSRs) toffri soluzzjonijiet imfassla 
apposta biex twieġeb id-diversi bżonnijiet 
tal-Istati Membri; jitlob regoli li 
jippermettu politika fiskali li twieġeb 
b'diskrezzjoni għax-xokkijiet fit-terminu 
qasir u li tnaqqas il-proporzjonijiet għoljin 
ta' dejn pubbliku fir-rispett tar-regoli fiskali 
f'medda ta' żmien realistika u raġonevoli, 
filwaqt li tħalli livell suffiċjenti ta' 
investimenti pubbliċi, politiki tat-taxxa 
sostenibbli u dħul pubbliku stabbli, 
flimkien mal-modernizzazzjoni fit-tul tal-
infrastrutturi pubbliċi;

21. Iqis li hu essenzjali li r-reviżjoni 
tal-qafas tal-politika fiskali u ekonomika 
tal-UE għall-finijiet tar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
(CSRs) toffri soluzzjonijiet imfassla 
apposta biex twieġeb id-diversi bżonnijiet 
tal-Istati Membri; jitlob regoli li 
jippermettu politika fiskali li twieġeb 
b'diskrezzjoni għax-xokkijiet fit-terminu 
qasir u li tnaqqas il-proporzjonijiet għoljin 
ta' dejn pubbliku fir-rispett tar-regoli fiskali 
f'medda ta' żmien realistika u raġonevoli, 
filwaqt li tħalli livell suffiċjenti ta' 
investimenti pubbliċi, politiki tat-taxxa 
sostenibbli u dħul pubbliku stabbli, 
flimkien mal-modernizzazzjoni fit-tul tal-
infrastrutturi pubbliċi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill ma jmorrux 
lura għall-politiki ta' awsterità li kienu 
ġew implimentati bħala risposta għall-
kriżi finanzjarja globali u għall-kriżi tad-
dejn sovran; josserva li dawn il-politiki 
dannużi huma minquxa fil-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir, fis-"Six Pack" u fit-
"Two Pack", u li t-tluq minn dan il-qafas 
se jirrikjedi bidliet leġiżlattivi sinifikanti;

Or. en
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24a. Jirrifjuta r-rwol propost għas-
Semestru Ewropew fil-Pjan ta' Rkupru; 
josserva li r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż ifformulati mill-
Kummissjoni fl-ambitu tal-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir u tal-proċedura ta' 
żbilanċ makroekonomiku ilhom mill-2011 
li inkludew talbiet għal tnaqqis konsistenti 
tal-infiq pubbliku u josserva li l-
Kummissjoni identifikat speċifikament 
bħala oqsma ta' intervent il-pensjonijiet, 
il-kura tas-saħħa, it-tkabbir fil-pagi, is-
sigurtà tal-impjieg u l-benefiċċji tal-
qgħad; jemmen li dawn il-prijoritajiet 
strateġiċi jridu jiġu abbandunati mill-
istituzzjonijiet tal-UE; jitlob is-
separazzjoni sħiħa tal-proċess tas-
Semestru Ewropew mill-Pjan ta' Rkupru;

Or. en
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25. Jappoġġa r-rieżami mħabbar mill-
Kummissjoni u, skont l-eżitu tiegħu, isir 
adattament tas-Semestru Ewropew biex jiġi 
kkonvertit f'għodda għall-koordinazzjoni 
tal-miżuri ta' rkupru; jinnota li l-proċess 
tas-Semestru Ewropew għandu jiżgura l-
funzjonament tal-proċess tal-gvern 
ekonomiku tal-UE bbażat fuq il-
koordinazzjoni tal-politika baġitarja u 
ekonomika u jqis l-objettivi tal-politika 
soċjali u ambjentali fejn xieraq; jinsab 
konvint li dan għandu jinkludi 
koordinazzjoni akbar ta' miżuri li 
jikkonċernaw l-għajnuna mill-Istat u 
politiki tat-taxxa kif ukoll politiki fiskali u 
soċjali u politiki li jirregolaw ir-
relazzjonijiet tax-xogħol sabiex tiġi evitata 
l-kompetizzjoni inġusta bejn l-Istati 
Membri;

25. Jappoġġa r-rieżami mħabbar mill-
Kummissjoni u, skont l-eżitu tiegħu, isir 
adattament tas-Semestru Ewropew biex jiġi 
kkonvertit f'għodda għall-koordinazzjoni 
tal-miżuri ta' rkupru; jinnota li l-proċess 
tas-Semestru Ewropew għandu jqis l-
objettivi tal-politika soċjali u ambjentali 
fejn xieraq; jinsab konvint li dan għandu 
jinkludi koordinazzjoni akbar ta' miżuri li 
jikkonċernaw l-għajnuna mill-Istat u 
politiki tat-taxxa kif ukoll politiki fiskali u 
soċjali u politiki li jirregolaw ir-
relazzjonijiet tax-xogħol sabiex tiġi evitata 
l-kompetizzjoni inġusta bejn l-Istati 
Membri; jinsab imħasseb għall-fatt li, 
mill-introduzzjoni tas-Semestru Ewropew 
fl-2011, il-miżuri ta' politika speċifiċi li 
talbet il-Kummissjoni fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
ikkonċentraw fuq il-limitazzjoni tat-
tkabbir tal-pagi, età tal-irtirar ogħla, il-
privatizzazzjoni tal-impriżi ta' proprjetà 
statali, it-tnaqqis tal-infiq pubbliku għall-
forniment tal-kura tas-saħħa, il-
promozzjoni ta' ħinijiet ta' xogħol itwal, 
it-tnaqqis tas-sigurtà tal-impjieg u t-
tqaċċit tal-fondi għas-servizzi soċjali, 
ilkoll kemm huma kkontribwew biex 
tiddgħajjef il-kapaċità tal-Istati, tal-
istituzzjonijiet u tal-individwi li 
jirrispondu għat-tifqigħa tal-pandemija 
tal-COVID-19; josserva li l-Kummissjoni, 
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permezz tas-Semestru Ewropew, impenjat 
ruħha biex tagħmel ħafna aktar milli 
tista' fejn jidħlu setturi ta' politika 
pubblika li ġuridikament jaqgħu taħt l-
ambiti ta' kompetenza tal-Istati Membri 
skont it-TFUE, fosthom il-pensjonijiet u l-
forniment tal-kura tas-saħħa;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill jirrikonoxxu, fil-proċess ta' 
rieżami tal-qafas makroekonomiku, li l-
kundizzjonijiet ekonomiċi prevalenti fl-
UE fis-snin '90 kienu notevolment 
differenti minn dawk li jipprevalu llum; 
josserva li fl-1997 ir-rati tal-imgħax fuq 
is-self statali fit-tul kien madwar 5 %, il-
proporzjon dejn pubbliku/PDG fl-UE 
bħala medja kien bejn 65 % u 70 %, id-
dejn pubbliku medjan bejn il-11-il 
membru inizjali taż-żona tal-euro kien 
madwar 60 % tal-PDG, ir-rata tat-tkabbir 
tal-PDG previst kienet 3 % fis-sena u l-
inflazzjoni kienet prevista li tkun 2 %; 
josserva li, skont dawn il-kundizzjonijiet 
ekonomiċi, biex il-proporzjon dejn 
pubbliku/PDG jinżamm fil-livell ta' 60 % 
jew inqas, dan ikun jirrikjedi li l-gvernijiet 
jillimitaw id-defiċits tal-baġit għal 3 % tal-
PDG; jinsisti li, jekk fl-ambitu ta' qafas 
makroekonomiku futur jintlaħaq qbil 
dwar għanijiet ġodda, dawn iridu 
jirriflettu r-realtajiet ekonomiċi attwali u 
jkunu orjentati lejn indikaturi fil-qasam 
tal-klima u tal-benesseri pjuttost milli lejn 
għanijiet arbitrarji fil-qasam tad-dejn u 
tad-defiċit;

Or. en
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Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora 
politiki ġodda ssuġġeriti minn 
istituzzjonijiet internazzjonali li jappoġġaw 
u jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' 
tranżizzjoni ġusta li ttaffi l-effetti 
soċjoekonomiċi tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima u 
tippromwovi tkabbir sostenibbli, kif ukoll 
li jkollhom l-għan li jimmitigaw il-kostijiet 
enormi assoċjati mal-irkupru ta' wara l-
pandemija u li jirrestawraw il-finanzi 
pubbliċi tal-Istati Membri; jistieden lill-
mexxejja tal-UE u lill-Kummissjoni jieħdu 
deċiżjonijiet kuraġġużi biex b'mod urġenti 
jistabbilixxu pakkett ta' riżorsi proprji 
ġodda biex jinkludi introjtu minn politiki 
tal-UE li jiffavorixxu kemm l-
implimentazzjoni ta' protezzjoni ambjentali 
kif ukoll l-iżvilupp ta' suq uniku ġust, 
sostenibbli u kompetittiv, u jagħmilha 
possibbli li jitħallas lura s-self fl-ambitu 
tan-Next Generation EU, diġà matul il-
QFP li jmiss; ifakkar li dawn ir-riżorsi 
proprji jeħtieġ li jiġu stabbiliti mill-aktar 
fis possibbli, u sa mhux aktar tard mill-
2021, u li jkunu permanenti; jisħaq, f'dan 
ir-rigward, fuq il-pożizzjoni tal-Parlament 
fir-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-
16 ta' Settembru 2020 dwar l-abbozz ta' 
deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' 
riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea li 
tintroduċi kategoriji ġodda ta' riżorsi 

34. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora 
politiki ġodda ssuġġeriti minn 
istituzzjonijiet internazzjonali li jappoġġaw 
u jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' 
tranżizzjoni ġusta li ttaffi l-effetti 
soċjoekonomiċi tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima u 
tippromwovi tkabbir sostenibbli, kif ukoll 
li jkollhom l-għan li jimmitigaw il-kostijiet 
enormi assoċjati mal-irkupru ta' wara l-
pandemija u li jirrestawraw il-finanzi 
pubbliċi tal-Istati Membri; jistieden lill-
mexxejja tal-UE u lill-Kummissjoni jieħdu 
deċiżjonijiet kuraġġużi biex b'mod urġenti 
jistabbilixxu pakkett ta' riżorsi proprji 
ġodda biex jinkludi introjtu minn politiki 
tal-UE li jiffavorixxu kemm l-
implimentazzjoni ta' protezzjoni ambjentali 
kif ukoll l-iżvilupp ta' suq uniku ġust, 
sostenibbli u kompetittiv, u jagħmilha 
possibbli li jitħallas lura s-self fl-ambitu 
tan-Next Generation EU, diġà matul il-
QFP li jmiss; ifakkar li dawn ir-riżorsi 
proprji jeħtieġ li jiġu stabbiliti mill-aktar 
fis possibbli, u sa mhux aktar tard mill-
2021, u li jkunu permanenti; jisħaq, f'dan 
ir-rigward, fuq il-pożizzjoni tal-Parlament 
fir-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-
16 ta' Settembru 2020 dwar l-abbozz ta' 
deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' 
riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea li 
tintroduċi kategoriji ġodda ta' riżorsi 
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proprji25; proprji25; iħeġġeġ lill-Presidenza 
Ġermaniża tal-Kunsill tagħmel malajr 
progress biex tilħaq ftehim dwar taxxa 
tal-UE fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji, li 
għandha tinkludi taxxa fuq it-
tranżazzjonijiet ta' derivattivi, u tipproċedi 
immedjatament b'taxxa diġitali fil-livell 
tal-UE applikabbli għall-ġganti tat-
teknoloġija fid-dawl tan-nuqqas ta' 
progress fit-taħditiet fil-livell tla-OECD;

_______________ _______________
25 Testi adottati, P9_TA(2020)0220. 25 Testi adottati, P9_TA(2020)0220.
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