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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt 
Ekoloġiku
(2020/2058(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Jannar 2020 dwar il-Pjan 
ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - il-Pjan ta' Investiment tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew (COM(2020)0021),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-
Patt Ekoloġiku Ewropew (COM(2019)0640) u r-riżoluzzjoni tiegħu dwarha tal-
15 ta' Jannar 20201,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2018 għal regolament tal-
Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għas-snin mill-2021 sal-
2027 (COM(2018)0322) u l-proposta emendata tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2020 
(COM(2020)0443), flimkien mal-proposta emendata tat-28 ta' Mejju 2020 għal 
deċiżjoni dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea (COM(2020)0445),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2010 bit-titolu "Il-
mument tal-Ewropa: Tiswija u Tħejjija għall-Ġenerazzjoni li Jmiss" (COM(2020)0456) 
u l-proposti leġiżlattivi li jakkumpanjawha,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/410 tal-14 ta' Marzu 2018 li temenda d-
Direttiva 2003/87/KE biex jiżdiedu t-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u l-
investimenti għal emissjonijiet baxxi ta' karbonju, u d-Deċiżjoni (UE) 2015/18142, li 
tinkludi l-Fondi għall-Modernizzazzjoni u l-Innovazzjoni,

– wara li kkunsidra r-rapport interim tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2019 dwar il-qafas finanzjarju 
pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi 
taċ-ċittadini4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2018 dwar tassazzjoni ġusta 
f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata: BEPS 2.05,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
2 ĠU L 76, 19.3.2018, p. 3.
3 Testi adottati, P8_TA(2018)0449.
4 Testi adottati, P9_TA(2019)0032.
5 Testi adottati, P9_TA(2019)0102.
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UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Mejju 2020 dwar il-qafas finanzjarju 
pluriennali l-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-pjan ta' rkupru7,– wara li kkunsidra r-rapport 
finali u r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji,

– wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar il-Finanzi 
Sostenibbli (HLEG),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2018 dwar il-Pjan 
ta' Azzjoni tal-UE għall-Finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli (COM(2018)0097),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Mejju 2018 dwar il-finanzi 
sostenibbli8,

– wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni: Rebbiegħa 2020,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji skont l-Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, tal-Kumitat għall-Agrikoltura 
u l-Iżvilupp Rurali u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji (A9-0000/2020),

1. Jilqa' l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli (SEIP) bħala element ċentrali fl-
iżgurar tas-suċċess tal-Patt Ekoloġiku u tat-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar sostenibbli 
u reżiljenti; 

2. Jilqa' l-Pjan ta' Rkupru Ewropew tal-Kummissjoni bil-Patt Ekoloġiku Ewropew fil-
qalba tiegħu; japprova l-prinċipju fundamentali skont liema l-investimenti pubbliċi 
għandhom jirrispettaw l-impenn li "ma ssir l-ebda ħsara"; jenfasizza li l-pjanijiet 
nazzjonali ta' rkupru u reżiljenza għandhom ipoġġu lill-UE fit-triq lejn tnaqqis ta' bejn 
50 % u 55 % fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra sal-2030 meta mqabbla mal-
1990 u lejn newtralità klimatika sal-2050;

3. Jenfasizza li s-suċċess tal-għan tal-UE li tikseb newtralità klimatika jiddependi fuq l-
adegwatezza tal-finanzjament;

4. Jistaqsi jekk l-SEIP, kif inhu attwalment ikkostitwit, jippermettix il-mobilizzazzjoni ta' 
EUR 1 triljun sal-2030, meta titqies il-perspettiva ekonomika negattiva wara l-kriżi tal-

6 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
7 Testi adottati, P9_TA(2020)0124.
8 Testi adottati, P8_TA(2018)0215.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri
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COVID-19; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura trasparenza sħiħa dwar kwistjonijiet ta' 
finanzjament, bħall-effett ta' lieva ottimist jew in-nuqqas ta' ċarezza dwar l-
estrapolazzjonijiet ta' ċerti ammonti; barra minn hekk, jistaqsi kif il-QFP il-ġdid kif 
propost mill-Kummissjoni fil-proposti riveduti tagħha tas-27 u t-28 ta' Mejju 2020 
jippermetti li jintlaħqu l-objettivi tal-SEIP;

5. Jixtieq li jkun żgurat li l-finanzjament mill-SEIP, fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali, 
ikun orjentat lejn il-politiki u l-programmi bl-ogħla potenzjal li jikkontribwixxu għall-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u jistenna b'ħerqa li l-metodoloġija li jmiss ta' traċċar 
klimatiku tal-Kummissjoni tuża kif xieraq il-kriterji stabbiliti mit-tassonomija tal-UE;

6. Jemmen li l-finanzjament pubbliku u privat għandu jaderixxi għat-tassonomija tal-UE u 
l-prinċipju ta' "Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti" (DNSH), sabiex jiġi żgurat li l-
politiki u l-finanzjament tal-UE, inklużi l-baġit tal-UE, il-programmi ffinanzjati 
permezz ta' Next Generation EU, is-Semestru Ewropew u l-finanzjament tal-BEI ma 
jikkontribwux għal objettivi, proġetti u attivitajiet li jagħmlu ħsara sinifikanti lill-
objettivi soċjali jew ambjentali;

7. Jappella għat-tneħħija gradwali tal-investimenti pubbliċi u privati f'industriji li jniġġsu 
ħafna u ta' ħsara li għalihom huma disponibbli alternattivi ekonomikament vijabbli, 
filwaqt li jiġu rispettati bis-sħiħ id-drittijiet tal-Istati Membri li jagħżlu t-taħlita tal-
enerġija tagħhom;

Il-baġit tal-UE: l-għażla, il-mobilizzazzjoni u l-katalizzazzjoni ta' riżorsi finanzjarji 

8. Jenfasizza r-rwol ċentrali tal-baġit tal-UE fit-twettiq tas-SEIP; itenni l-pożizzjoni li ilu 
jħaddan li inizjattivi ġodda dejjem għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta' 
approprjazzjonijiet addizzjonali u m'għandhomx jaffettwaw politiki oħra b'mod 
negattiv;

9. Jissottolinja l-fatt li, sabiex tissodisfa l-obbligi tagħha skont il-Ftehim ta' Pariġi, il-
kontribut tal-UE għall-objettivi klimatiċi għandhom ikunu msejsa fuq sehem ambizzjuż 
tan-nefqa relatata mal-klima fil-baġit tal-UE, li jmur lil hinn mil-livelli ta' nfiq b'mill-
inqas 25 % matul il-perjodu tal-QFP 2021-2027 u bi 30 % mill-aktar fis possibbli u sa 
mhux aktar tard mill-2027;

10. Jilqa' l-proposta li jiżdied il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF), inkluż b'fondi 
addizzjonali minn Next Generation EU, u ż-żewġ pilastri addizzjonali tal-Mekkaniżmu 
għal Tranżizzjoni Ġusta, jiġifieri skema ddedikata taħt InvestEU u faċilità ta' self tas-
settur pubbliku, li jikkontribwixxu biex jittaffew l-effetti ekonomiċi tat-tranżizzjoni 
għan-newtralità klimatika fuq ir-reġjuni l-aktar vulnerabbli fl-UE;

11. Jilqa' r-rwol ta' InvestEU fl-implimentazzjoni u fil-funzjonament tal-SEIP u jqis li 
għandu jkun fil-qalba tal-irkupru ekoloġiku, ġust u reżiljenti tal-Unjoni; jilqa', għalhekk, 
il-proposta tal-Kummissjoni li żżid id-daqs u l-ambitu tal-programm; jilqa' l-proposta li 
tinħoloq Faċilità ta' Investiment Strateġiku fi ħdan InvestEU biex jiġu promossi 
investimenti sostenibbli f'teknoloġiji u ktajjen tal-valur essenzjali;

12. Jinnota li l-Fond għall-Innovazzjoni u l-Fond għall-Modernizzazzjoni għandhom jagħtu 
kontribut sinifikanti lit-tranżizzjoni sostenibbli, u jilqa' b'mod partikolari l-fatt li l-Fond 
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għall-Modernizzazzjoni huwa mfassal biex jappoġġja investimenti biex tittejjeb l-
effiċjenza enerġetika f'10 Stati Membri b'introjti aktar baxxi u għalhekk huwa għodda 
importanti fl-iżgurar ta' tranżizzjoni ġusta;

13. Jappoġġja l-approċċ innovattiv tal-Kummissjoni skont liema l-baġit tal-UE se 
jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi anke permezz tad-dħul tiegħu;

14. Jafferma mill-ġdid il-pożizzjoni preċedenti tiegħu rigward il-possibilitajiet ta' riżorsi 
proprji ġodda, u jistieden lill-Kummissjoni tipproponi riżorsi proprji ġodda li 
jikkorrispondu għall-objettivi essenzjali tal-UE inklużi l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima 
u l-protezzjoni tal-ambjent; jappella, għalhekk, għall-introduzzjoni ta' riżorsi proprji 
ġodda bbażati fuq id-dħul mill-irkantar tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-
Emissjonijiet, kontribuzzjoni fuq l-iskart mill-imballaġġ tal-plastik mhux riċiklat, il-
Mekkaniżmu futur ta' Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntiera, Bażi Komuni 
Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva jew prekursur ibbażat fuq operazzjonijiet ta' 
intrapriżi kbar, taxxa fuq il-kumpaniji diġitali, u taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji;

Istituzzjonijiet monetarji u finanzjarji – faċilitazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Patt 
Ekoloġiku

15. Jilqa' l-isforzi tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) biex jirrevedi l-politika tiegħu 
ta' self tal-enerġija u biex jiddedika 50 % tal-operazzjonijiet tiegħu għall-azzjoni 
klimatika u għas-sostenibbiltà ambjentali; jistieden lill-BEI jimpenja ruħu favur it-
tranżizzjoni sostenibbli lejn in-newtralità klimatika filwaqt li jqis it-taħlitiet differenti 
tal-enerġija tal-Istati Membri u jagħti attenzjoni partikolari lis-setturi u lir-reġjuni l-
aktar affettwati mit-tranżizzjoni;

16. Jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-banek u l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali u 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali (IFIs) fil-finanzjament ta' proġetti 
sostenibbli, biex b'hekk jikkontribwixxu għal-ilħuq tal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi;

17. Ifakkar fid-dikjarazzjoni tal-President tal-BĊE li l-BĊE qed jappoġġja l-iżvilupp ta' 
tassonomija bħala mod kif tiġi ffaċilitata l-inkorporazzjoni tal-kunsiderazzjonijiet 
ambjentali fil-portafolli tal-banek ċentrali; jistieden lill-BĊE jevalwa l-fattibbiltà li jiġu 
inklużi kriterji ta' sostenibbiltà fil-qafas ta' garanziji tiegħu u fl-eżerċizzju annwali 
tiegħu ta' ttestjar tal-istress, filwaqt li jivvaluta modi kif is-self jiġi ggwidat lejn 
investimenti fit-tranżizzjoni enerġetika u kif tinbena mill-ġdid ekonomija sostenibbli 
wara l-kriżi tal-COVID-19;

Mobilizzazzjoni ta' investimenti privati għal irkupru sostenibbli

18. Jappoġġja strateġija mġedda għall-finanzi sostenibbli; jissottolinja l-ħtieġa ta' 
ekotikketta tal-UE għall-prodotti finanzjarji, ta' Standard tal-UE għall-Bonds Ekoloġiċi 
(EU GBS), u ta' data aktar affidabbli, komparabbli u aċċessibbli dwar is-sostenibbiltà 
miksuba bl-armonizzazzjoni tal-indikaturi ta' sostenibbiltà u bil-ħolqien ta' reġistru 
pubbliku tad-data dwar is-sostenibbiltà;

19. Jinsisti fuq l-integrazzjoni tal-objettivi soċjali fil-qafas ta' sostenibbiltà, anki permezz ta' 
evalwazzjoni tal-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tat-tassonomija u l-iżvilupp ta' 
Standard tal-UE għall-Bonds Soċjali;
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20. Jinsisti fuq l-integrazzjoni tal-objettivi ta' governanza fil-qafas ta' sostenibbiltà, anki 
permezz ta' drittijiet tal-vot addizzjonali għal azzjonisti fit-tul, riforma tal-istrutturi ta' 
remunerazzjoni u dmirijiet fiduċjarji għall-maniġment ta' livell għoli, u rappurtar 
mandatorju dwar is-sostenibbiltà u diliġenza dovuta għall-istituzzjonijiet finanzjarji u l-
impriżi l-kbar; jilqa' t-tħejjija ta' inizjattiva dwar il-governanza korporattiva sostenibbli;

21. Ifakkar li l-investimenti f'attivitajiet ekonomiċi mhux sostenibbli jistgħu jwasslu għal 
assi mhux rekuperabbli b'effetti ta' lock-in; iqis li dan ir-riskju mhuwiex integrat 
biżżejjed fil-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u fl-oqfsa prudenzjali;

Promozzjoni ta' investiment pubbliku sostenibbli fi żminijiet ta' kriżi

22. Jappella għall-introduzzjoni ta' qafas abilitanti għal investimenti pubbliċi sostenibbli 
biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew, iżda jenfasizza li jkun 
liema jkun il-mudell ta' finanzjament li jintgħażel, jeħtieġ li ma jikkompromettix is-
sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi fl-UE; jappoġġja l-impenn li ħa tal-Viċi President 
Eżekuttiv Dombrovskis li jeżamina kif it-tassonomija tista' tintuża fis-settur pubbliku; 
jitlob li l-appoġġ pubbliku għal-linji tal-ajru jintuża b'mod sostenibbli u effiċjenti;

23. Ifakkar li s-Semestru Ewropew huwa qafas għall-Istati Membri tal-UE biex 
jikkoordinaw il-politiki baġitarji u ekonomiċi tagħhom; jemmen li jista' jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali u tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU (SDGs); jemmen li l-SDGs 
għandhom ikunu fil-qalba tal-proċess ta' tfassil tal-politika tal-UE;

24. Jinnota li l-pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza se jkunu bbażati fuq prijoritajiet kondiviżi 
tal-UE; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali; jitlob l-inklużjoni ta' prijoritajiet f'oqsma bħall-impjiegi, il-ħiliet, l-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni u s-saħħa, iżda anki f'oqsma relatati mal-
ambjent tan-negozju, inklużi l-amministrazzjoni pubblika u s-settur finanzjarju;

25. Jappoġġja l-Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza biex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi 
fis-suq uniku, u l-introduzzjoni ta' "pjanijiet ta' tranżizzjoni" għal ċerti kumpaniji biex 
tiżdied is-sostenibbiltà tal-attivitajiet tagħhom; iqis li s-soċjetà tista' titlob quid pro quo 
meta tipprovdi appoġġ lill-kumpaniji; jemmen li l-pjanijiet ta' tranżizzjoni għandhom 
ikunu obbligatorji għall-kumpaniji li jitolbu għajnuna mill-Istat jew appoġġ fil-livell tal-
UE sakemm ma jkunx ċar li mhumiex involuti f'attivitajiet ta' ħsara għall-ambjent jew 
għas-soċjetà; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tapprova biss pjanijiet ta' tranżizzjoni li 
jqiegħdu lin-negozji fit-triq lejn l-ekonomija newtrali għall-klima u ċirkolari, mingħajr 
ma tagħmel ħsara sinifikanti lil xi objettiv ambjentali jew soċjali ieħor;

26. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi d-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija u 
tikkoordina taxxa fuq il-pitrolju li tista' tikkontribwixxi wkoll għall-baġit tal-UE;

27. Jixtieq li jkun żgurat li kulħadd jikkontribwixxi b'mod ekwu għall-irkupru wara l-
coronavirus u għat-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli; jappella għal ġlieda 
intensifikata kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa u l-ippjanar 
aggressiv tat-taxxa; jistieden lill-Kummissjoni toħloq blacklist ta' Stati Membri tal-UE li 
jiffaċilitaw l-evitar tat-taxxa; jappella għal koordinazzjoni fil-livell tal-UE biex jiġi 
evitat l-ippjanar aggressiv tat-taxxa minn individwi u korporazzjonijiet; jappella, f'dan 
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il-kuntest, għal strateġija ambizzjuża għat-tassazzjoni tal-impriżi għas-seklu 21;

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


