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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir 2020
(2019/2211(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 u l-Protokoll Nru 12,

– 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-

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.
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żona tal-euro6,

– 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 tal-21 ta' Novembru 2018 
intitolata "L-Istrateġija Annwali għall-Iżvilupp Sostenibbli 2020" (COM(2019)0650), u 
r-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija 2020 tas-17 ta' Diċembru 2019 
(COM(2019)0651),

– wara li kkunsidra l-valutazzjoni tal-Bord Fiskali Ewropew fir-rigward tal-pożizzjoni 
fiskali prospettiva xierqa għaż-żona tal-euro tal-25 ta' Ġunju 2019, il-valutazzjoni tiegħu 
tar-regoli fiskali tal-UE b'enfasi fuq il-leġiżlazzjoni dwar is-Six-Pack u t-Two-Pack tal-
11 ta' Settembru 2019, u r-rapport annwali tal-Bord Fiskali Ewropew tad-
29 ta' Ottubru 2019,

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

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-2018/2019 tal-Bank Ewropew tal-Investiment intitolat 
"Retooling Europe's Economy" (Nattrezzaw mill-Ġdid l-Ekonomija Ewropea),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-
17 ta' Diċembru 2019 dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro (2019/C652),

– 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' Lisbona9,

– 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 tat-13 ta' Ġunju 2019 dwar 
l-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika Monetarja (UEM),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2019 dwar il-politiki tal-

6 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 1.
7 ĠU L 140, 27.5.2013, p. 11.
8 ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1.
9 ĠU C 252, 18.7.2018, p. 215.
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impjieg u soċjali taż-żona tal-euro10,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta Pariġi dwar it-tibdil fil-klima tal-2015 u l-qafas tan-NU 
dwar il-klima u l-enerġija għall-2030,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kriminalità 
finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tax-taxxa11,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar Tassazzjoni ġusta 
f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata: BEPS 2.012,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-
Patt Ekoloġiku Ewropew (COM(2019)0640)13,

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

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-
0000/2019),

A. billi t-titjib fis-sitwazzjoni ekonomika u r-rati ta' mgħax baxxi jipprovdu opportunità 
biex jiġu implimentati riformi ambizzjużi, b'mod partikolari miżuri mmirati biex iħeġġu 
l-investiment pubbliku bil-għan li jiġu indirizzati t-tibdil fil-klima u l-konsegwenzi 
soċjali tiegħu u jinħolqu mpjiegi full-time;

B. billi l-inugwaljanza fl-introjtu fiż-żona tal-euro żdiedet mill-bidu tal-kriżi finanzjarja; 
billi bejn 50 u 100 miljun persuna fl-Ewropa huma milqutin mill-faqar enerġetiku;

C. wara li kkunsidra l-ħtieġa ta' Liġi Klimatika Ewropea b'għan legalment vinkolanti biex 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra jinqatgħu għalkollox sa mhux aktar tard mill-2050, u 
b'mira intermedja ta' mill-inqas 65 % għall-2030;

1. Jinnota li, fid-dawl tal-emerġenza tat-tibdil fil-klima, l-Istħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir (SAT) tal-UE issa ngħata l-isem ta' Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 
Sostenibbli (SATS), u jikkunsidra li dan jimplika tibdil fil-pożizzjonament tar-rapport u 
l-implimentazzjoni ta' indikaturi ekoloġiċi;

2. Jinnota r-rwol tal-Patt Ekoloġiku Ewropew bħala l-istrateġija l-ġdida tal-UE li 
tiddefinixxi kwistjonijiet ekoloġiċi u l-benesseri taċ-ċittadini bħala għanijiet ewlenin 
għall-Unjoni; jinnota, fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni tas-Semestru Ewropew, l-
inklużjoni tal-SDGs u tal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (EPSR), li 
se jkunu jirrikjedu l-aġġustament ta' indikaturi eżistenti u l-ħolqien ta' oħrajn ġodda 

10 Testi adottati, P9_TA(2019)0033.
11 Testi adottati, P8_TA(2019)0240.
12 Testi adottati, P8_TA(2019)0102.
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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sabiex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-politiki ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
Ewropej, kif ukoll koerenza bejn il-miri politiki u l-mezzi baġitarji; jinnota l-ħtieġa li 
jiġi implimentat ippjanar fit-tul sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima;

Ambjent

3. Jikkunsidra l-kisba ta' tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità għall-klima bħala 
responsabbiltà kbira għaċ-ċittadini u għall-ekonomija tal-UE u r-rwol tagħha fid-dinja; 
jitlob appoġġ u politiki xierqa, bl-involviment tal-pubbliku u għall-pubbliku, kif ukoll 
id-diversi setturi, reġjuni u Stati Membri, bil-għan li jibbenefikaw minn din it-
trasformazzjoni u jagħmluha suċċess; jitlob lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni 
annwali tad-dejn ekoloġiku, tal-baġit tal-karbonju u tal-emissjonijiet importati tal-
Unjoni;

Perspettiva ekonomika

4. Jinnota li ż-żona tal-euro għaddejja minn perjodu mtawwal ta' tkabbir imrażżan (1,1 % 
fiż-żona tal-euro u 1,4 % fl-UE inġenerali fl-2019), bi tbassir ta' 1,2 % għat-tkabbir fiż-
żona tal-euro fl-2020 u fl-2021 u ta' 1,4 % għat-tkabbir fl-UE fl-2020 u fl-2021; jinnota 
wkoll li huwa mbassar li r-rata ta' inflazzjoni se tkompli tnaqqas ir-ritmu, għal 1,2 % fl-
2019 u fl-2020, f'kuntest ta' inċertezza kbira minħabba tensjonijiet ġeopolitiċi u Brexit; 
huwa imħasseb dwar il-livell għoli ta' dejn privat;

Investiment

5. Huwa mħasseb li fl-UE l-investiment ta' wara l-kriżi ilu fit-triq tan-niżla minkejja rati ta' 
mgħax storikament baxxi, attwalment ta' 3,4 %, u li l-investiment globali fl-
infrastruttura attwalment jinsab madwar 75 % tal-livell tiegħu ta' qabel il-kriżi; billi 
80 % tan-nuqqas huwa r-riżultat ta' tnaqqis fis-settur pubbliku, li seħħ partikolarment 
f'pajjiżi soġġetti għal kundizzjonijiet makroekonomiċi ħżiena u għal-limitazzjonijiet 
fiskali aktar severi imposti fuq reġjuni żvantaġġjati diġà kkaratterizzati minn kwalità 
fqira ta' infrastruttura u eżiti soċjoekonomiċi dgħajfa, iżda wkoll, u, b'mod sorprendenti, 
f'pajjiżi bi spazju fiskali kbir;

6. Japprova l-konklużjoni tal-Bord Fiskali Ewropew (EFB) li l-qafas fiskali ma pproteġiex 
il-kwalità tan-nefqa pubblika, u jilqa' l-proposta tal-EFB għal "regola tad-deheb" biex l-
investiment pubbliku jiġi protett; jitlob, għalhekk, li jkun hemm riforma tal-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir u li tiġi introdotta regola tad-deheb bil-għan li tiġi implimentata 
politika fiskali soda fuq l-istess livell tal-investiment fl-objettivi politiċi tal-UE; billi dan 
għandu jkopri l-investiment previst għat-twettiq tal-Patt Ekoloġiku, ir-Rivoluzzjoni 
Diġitali, l-SDGs u d-Drittijiet tal-EPSR, inkluża n-nefqa intiża sabiex tnaqqas il-faqar u 
l-inugwaljanza relatati mal-protezzjoni soċjali, is-servizzi tas-saħħa u l-kura fit-tul, u l-
edukazzjoni u t-taħriġ;

7. Jenfasizza l-problema ta' livell baxx wisq ta' investiment pubbliku; jistieden lill-
Kummissjoni tivvaluta l-kost ta' nuqqas ta' azzjoni f'dan il-qasam, b'mod partikolari billi 
tivvaluta d-differenza bejn il-ħtieġa ta' investiment u l-investimenti attwali magħmula;

8. Jitlob Strateġija Industrijali Ewropea Ekoloġika;
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Stabbiltà makroekonomika

9. Jaqsam it-tħassib espress minn oħrajn dwar il-konklużjonijiet tal-EFB rigward l-
elementi proċikliċi fir-regoli fiskali tal-UE, li ġiegħlu lill-Istati Membri jaġġustaw l-
ekonomiji tagħhom f'sitwazzjoni ekonomika fqira jew diffiċli, u b'hekk ma rnexxilhomx 
itejbu l-kwalità tal-finanzi pubbliċi u jippromwovu l-investiment; jilqa' r-
rakkomandazzjoni tal-EFB ta' ċiklu ta' seba' snin li jirrifletti l-QFP għal koordinazzjoni 
aqwa tal-kontijiet pubbliċi tal-Istati Membri, u b'mod speċjali tal-investiment;

10. Jinnota li l-livelli tad-dejn tal-Istati Membri kollha huma ogħla mil-livell ta' qabel il-
kriżi u huma mistennija jaqbżu s-60 % fl-2021; jinnota wkoll li f'sitt Stati Membri l-
proporzjon se jkun ogħla minn 90 %; jenfasizza l-fatt li r-regoli fiskali ma 
kkontribwewx biex ibaxxu l-livelli tad-dejn ta' pajjiżi li għandhom ħafna dejn, anzi, 
pjuttost għollewhom;

11. Jappoġġja l-flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-PST kif propost mill-Kummissjoni fl-
2015; iqis li għandha tiġi introdotta aktar flessibbiltà biex tingħata spinta lill-
investimenti u lit-tranżizzjoni ekoloġika fl-UE; jitlob, għalhekk, riforma tal-PST u l-
introduzzjoni ta' kapaċità fiskali taż-żona tal-euro;

12. Itenni l-istedina tiegħu għal funzjoni ta' stabbilizzazzjoni u skema ta' riassigurazzjoni 
tal-benefiċċju tal-qgħad, bl-għan li jipproteġu liċ-ċittadini u tonqos il-pressjoni fuq il-
finanzi pubbliċi waqt ix-xokkijiet esterni sabiex jingħelbu l-iżbilanċi soċjali u 
ekonomiċi;

Żbilanċi makroekonomiċi

13. Jinnota li l-Kummissjoni ġġustifikat reviżjonijiet fil-fond għal 13-il Stat Membru 
identifikati li għandhom żbilanċi; jappoġġja s-suġġeriment magħmul fir-Rapport dwar 
il-Mekkaniżmu ta' Twissija (AMR) 2020 li hemm ħtieġa urġenti ta' riekwilibriju tad-
defiċits fil-kontijiet kurrenti u tal-eċċessi fiż-żona tal-euro u li dan ikun ta' benefiċċju 
għall-Istati Membri kollha;

14. Huwa mħasseb dwar iż-żieda mgħaġġla fil-prezzijiet tad-djar;

15. Ifakkar fl-importanza tar-regolamentazzjoni effiċjenti tas-setturi bankarji u finanzjarji 
sabiex tiġi evitata kriżi ġdida; jemmen li tali regolamentazzjoni trid tintegra s-
sitwazzjoni ekoloġika; jenfasizza l-importanza li titlesta l-Unjoni Bankarja u l-ħtieġa 
tar-riforma tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà;

Tassazzjoni

16. Jitlob li jkun hemm votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill dwar kwistjonijiet 
ta' taxxa;

17. Jitlob l-inklużjoni sistematika ta' kwistjonijiet ta' taxxa fir-Rakkomandazzjonijiet 
Speċifiċi għall-Pajjiż (CSRs), bl-għan li tiġi żgurata koerenza ekonomika fost l-Istati 
Membri kollha tal-UE kif ukoll sistemi tat-taxxa tal-UE ġusti; jemmen li s-CSRs jistgħu 
jiżguraw bilanċ ġust bejn is-sorsi ta' introjtu u għandhom jinkludu wkoll elementi 
innovattivi mmirati lejn il-promozzjoni tal-Patt Ekoloġiku; jemmen ukoll li għandhom 
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jappoġġjaw ukoll lill-Istati Membri fl-indirizzar tal-evitar tat-taxxa u l-ippjanar 
aggressiv tat-taxxa;

Is-sitwazzjoni tax-xogħol

18. Jinnota li r-rata ta' impjieg fl-UE-28 attwalment hija ta' 73,1 %, l-ogħla medja annwali 
qatt irreġistrata, filwaqt li l-qgħad huwa ta' 7,6 % fiż-żona tal-euro u 6,3 % fl-UE 
inġenerali;

19. Jenfasizza li, skont l-Istħarriġ tal-Forza tax-Xogħol tal-UE, hemm 8,3 miljun ħaddiem 
part-time involontarju fl-UE, żewġ terzi minnhom nisa; jistieden lill-Kummissjoni 
twettaq studju sabiex tanalizza l-impatt ta' dan l-iżvilupp fuq is-sistemi tal-pensjonijiet u 
l-finanzi pubbliċi;

20. Jieħu nota tas-sejba tal-AMR 2020 li t-tkabbir tal-pagi fil-livell taż-żona tal-euro għadu 
taħt dak li jkun mistenni fil-livelli attwali tal-qgħad fuq il-bażi ta' data storika, u li dan 
jaffettwa r-rata ta' inflazzjoni; jenfasizza li l-produttività baxxa u l-inflazzjoni kurrenti 
flimkien ma' riformi strutturali li jittrasferixxu n-negozjar kollettiv fil-livell tal-impriżi 
huma ta' ħsara għat-tkabbir fil-pagi u qegħdin iwasslu għal inugwaljanza akbar fl-
introjtu u żieda fin-numru ta' ħaddiema foqra, b'faqar fost dawk li jaħdmu li jaffettwa 
kważi wieħed minn kull għaxar ħaddiema fl-Ewropa; għaldaqstant huwa favur it-tkabbir 
fil-pagi;

21. Jaqbel li hija kwistjoni ta' tħassib li l-inugwaljanza fl-introjtu, li spiss hija marbuta ma' 
inugwaljanza fl-opportunitajiet ta' aċċess għall-edukazzjoni, it-taħriġ u l-protezzjoni 
soċjali, hija ogħla mil-livelli ta' qabel il-kriżi f'ċerti pajjiżi;

22. Jenfasizza l-fatt li n-numru ta' persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali huwa ta' 
113-il miljun, jew 22,5 % tal-popolazzjoni, skont iċ-ċifri tal-2017;

23. Jisħaq li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-ibbaġitjar skont il-ġeneru jridu jsiru elementi ewlenin tas-Semestru Ewropew, u li 
dan għandu jwassal għal azzjoni dwar il-pagi tan-nisa u tal-irġiel, dwar l-iżvilupp tal-
karrieri tan-nisa u tal-irġiel u dwar id-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi (li 
attwalment hija ta' 40 % fl-UE);

24. Jilqa' l-proposti tal-ASGS 2020 għat-trawwim ta' konverġenza soċjali u reġjonali lejn 
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien aħjar fl-UE;

Is-sjieda tas-Semestru Ewropew

25. Jenfasizza r-restrizzjonijiet taż-żmien fuq il-proċess attwali tas-semestru Ewropew, li 
jifformaw ostakolu għal dibattitu sħiħ u involviment xieraq fil-proċess tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, tas-sħab soċjali, u saħansitra tal-parlamenti 
nazzjonali u tal-PE, u jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għan-nuqqas ta' sens ta' sjieda u 
implimentazzjoni; jitlob l-estensjoni taċ-ċiklu tas-semestru għal perjodu biennali jew 
triennali, bil-possibbiltà ta' reviżjoni f'każ ta' xokkijiet ekonomiċi kbar;

26. Jistenna bil-ħerqa l-involviment aktar qawwi tal-PE u tal-parlamenti nazzjonali fil-
proċess tas-Semestru Ewropew u l-ħolqien ta' djalogu istituzzjonalizzat mal-



PR\1195422MT.docx 9/11 PE645.031v01-00

MT

Kummissjoni, is-sħab soċjali, it-territorji u s-soċjetà ċivili, kemm fil-livell tal-UE kif 
ukoll f'dak nazzjonali, sabiex tkompli tingħata spinta lil-leġittimità demokratika tal-
proċess;

27. Jistieden lill-partijiet ikkonċernati f'dan il-pass meħtieġ li jmiss sabiex joħolqu 
mekkaniżmi ta' responsabbiltà demokratika msaħħa kemm fil-livell tal-UE kif ukoll 
f'dak nazzjonali, filwaqt li jifformalizzaw ir-rwol ta' skrutinju tal-PE fis-Semestru 
Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu d-djalogu soċjali, inkluż 
dwar is-CSRs, u jidħlu fi djalogu mas-sħab soċjali;

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Permezz tal-komunikazzjoni tagħha dwar l-Istrateġija Annwali għall-Iżvilupp 
Sostenibbli 2020, il-Kummissjoni Ewropea tfakkar fl-urġenza u s-serjetà tas-sitwazzjoni 
kkawżata mit-tibdil fil-klima u t-telfien tal-bijodiversità. Waqt li tikkwota ċ-ċifri tal-IPCC, 
u l-għadd ta' diżastri ambjentali, hija tappella għall-ġlieda kontra "dan it-tibdil fil-klima" u 
għal azzjoni minn kulħadd.

Hija tispjega li "l-għan ta' din l-istrateġija fit-tul (tagħna) huwa li jiġi kkonfermat l-impenn 
tal-Ewropa li tkun il-mexxejja fl-azzjoni klimatika globali u li tiġi ppreżentata viżjoni li tista' 
twassal għall-kisba ta' emissjonijiet ta' gass serra żero netti sal-2050 permezz ta' tranżizzjoni 
soċjalment ġusta b'mod kosteffiċjenti" tispjega, waqt li tiddeskrivi lill-Unjoni Ewropea bħala 
"minn ta' quddiem fl-indirizzar tal-kawżi prinċipali tat-tibdil fil-klima".

Ir-rapporteur tilqa' dan it-tibdil fid-direzzjoni. Hija tinnota madankollu li dan jimplika 
reviżjoni kbira tal-viżjoni ekonomika adottata sal-lum mill-Unjoni Ewropea u miż-żona tal-
euro. Bl-istess mod, il-Patt Ekoloġiku Ewropew, proġett ewlieni tal-Kummissjoni, jimplika l-
ħtieġa ta' konsistenza fil-politiki pubbliċi tagħna.

Wieħed mill-ewwel stadji jikkonsisti fir-reviżjoni tal-approċċ adottat fil-qafas tas-
Semestru Ewropew kif ukoll tal-metodoloġija tiegħu. Għalhekk l-Istħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir issa ngħata l-isem ta' Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli. Dan it-tibdil fl-
isem jindika l-bidu tal-għarfien, iżda ma huwiex biżżejjed. L-isfida tal-lum hija li npoġġu s-
sistema ekonomika tagħna għas-servizz tas-soċjetà u naraw li tosserva l-limiti tal-
bijosfera.

Semestru Ewropew għas-servizz tat-tranżizzjoni ekoloġika u soċjali

Is-Semestru Ewropew 2020 irid ikun l-okkażjoni sabiex niggwidaw u nikkoordinaw il-politiki 
ekonomiċi kollha tagħna lejn it-tranżizzjoni ekoloġika u soċjali billi nintegraw indikaturi 
ambjentali, ta' benesseri u li jiġġieldu l-faqar soċjali u ambjentali: huwa jrid juri b'mod 
ċar għan ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra (GHG), u, b'kont meħud tal-
integrazzjoni tal-ekonomiji tagħna fil-livell globali, jivvaluta b'mod preċiż id-dejn 
ambjentali tagħna, il-baġit tagħna tal-karbonju, u l-livell tal-emissjonijiet importati.

Madankollu, l-adozzjoni ta' dan it-tip ta' indikaturi tkun inutli mingħajr riforma tat-Two-
Pack u tas-Six-Pack u mingħajr reviżjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir kollu. Huwa 
għalhekk li qegħdin nitolbu li tiġi adottata b'urġenza regola tad-deheb għall-investimenti 
pubbliċi li tippermetti l-finanzjament tas-servizzi pubbliċi liċ-ċittadini. Fi żmien meta l-
kriżi ambjentali qiegħda ssir b'mod ċar kwistjoni ta' sopravivenza u ta' sigurtà għall-
popolazzjoni Ewropea, l-investiment pubbliku għandu neċessarjament jieħu r-riedni 
f'idejh mill-investiment privat fi ħdan l-Istati Membri. Iż-żona tal-euro ilha għal diversi snin 
tbati minn sitwazzjoni ta' nuqqas ta' investiment pubbliku strutturali. Investiment fit-
tranżizzjoni ekoloġika u soċjali, fl-edukazzjoni, fl-infrastrutturi kollettivi, fis-saħħa, 
jippermettilna nadattaw l-ekonomiji tagħna għall-isfidi kontemporanji, noħolqu impjiegi, 
speċjalment f'setturi tranżizzjonali, iżda wkoll nevitaw il-kostijiet inerenti għan-nuqqas ta' 
investiment.

Riforma essenzjali fid-dawl tal-fallimenti preċedenti
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Barra minn hekk, għalkemm l-indikaturi makroekonomiċi taż-żona tal-euro tjiebu f'dawn l-
aħħar snin, hemm żieda inkwetanti ta' inugwaljanzi soċjali fi ħdan l-Istati Membri, żieda 
fl-għadd ta' ħaddiema foqra, kif ukoll nuqqas ta' konverġenza bejn l-Istati Membri 
f'termini ta' livelli ta' għajxien. Wieħed ma jistax ma jasalx għall-konklużjoni li l-
ekonomija ma tikkontribwix għalkollox għat-titjib tal-kundizzjoni soċjali taż-żona tal-euro. 
Għalhekk għandhom jissaħħu l-kriterji soċjali iżda wkoll jogħlew il-pagi, kif ukoll jiġu 
protetti s-sistemi ta' protezzjoni soċjali.

Bl-istess mod, għalkemm il-politiki segwiti s'issa kellhom l-ambizzjoni li jagħtu spinta lit-
tkabbir u li jnaqqsu l-livell tad-dejn pubbliku, ma kellhomx l-effetti mistennija.

Barra minn hekk, peress li t-tranżizzjoni ekoloġika u soċjali timplika kuntest 
makroekonomiku stabbli mingħajr kompetizzjoni fiskali u soċjali żleali, ir-rapporteur se 
tiddefendi prijoritajiet oħrajn ukoll bħal:

 L-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni Ewropea u l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa 
sabiex tinkiseb ġustizzja fiskali reali;

 Regolamentazzjoni stretta tas-sistema bankarja u finanzjarja, li tqis ir-riskju 
ambjentali u ssejjaħ għall-approfondiment tal-Unjoni Bankarja;

 Superviżjoni stretta tad-dejn privat, li huwa sors ta' destabbilizzazzjoni 
makroekonomika;

 Paga minima Ewropea, u fuq kollox żieda fil-pagi: sabiex tiżdied il-kapaċità tal-
akkwist taċ-ċittadini u tingħata l-ħajja lill-ekonomija, b'mod aktar effettiv milli 
permezz tal-miżuri użati attwalment, bħat-tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali.

Tibdil tal-metodoloġija

Fl-aħħar nett, f'termini ta' metodoloġija, ir-rapporteur titlob li jkun hemm ħidma stretta mal-
Parlamenti nazzjonali, mat-trejdjunjins, mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u 
l-awtoritajiet lokali fil-proċess tar-riforma tas-Semestru Ewropew. Minbarra li tiżgura djalogu 
demokratiku b'saħħtu, din il-konsultazzjoni se tippromwovi r-rilevanza u l-aċċettabbiltà tal-
miżuri.

Il-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol sħiħ fil-koordinazzjoni u l-arbitraġġ tal-miżuri 
meħuda bħala parti mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU, mill-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u mir-riforma tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir.


