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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020
(2020/2078(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod 
partikolari l-Artikolu 122(2) li jiffaċilita l-assistenza finanzjarja lill-Istati Membri li 
jsibu ruħhom f'diffikultajiet jew li jkunu mhedda serjament minn diffikultajiet serji 
kkawżati minn diżastri naturali jew ċirkostanzi eċċezzjonali li ma jkollhomx kontroll 
fuqhom.

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja u l-"klawżola liberatorja" tiegħu fl-Artikoli 5(1), 6(3), 9(1) u 
10(3) tar-Regolament (KE) 1466/97 u l-Artikoli 3(5) u 5(2) tar-Regolament 
(KE) 1467/97, li jiffaċilitaw il-koordinazzjoni tal-politiki baġitarji fi żminijiet ta' tnaqqis 
serju fir-ritmu ekonomiku,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2018 dwar tassazzjoni ġusta 
f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata: BEPS 2.01,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-
UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha2,

– 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' rkupru3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew (2019/2956(RSP))4,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Marzu 2020 dwar 
rispons ekonomiku kkoordinat għat-tifqigħa tal-COVID-19 (COM(2020)0112),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2020/460 tal-Parlament Ewopew u tal Kunsill tat-
30 ta' Marzu 2020 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013 
u (UE) Nru 508/2014 fir-rigward ta' miżuri speċifiċi biex jiġu mmobilizzati investimenti 
fis-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri u f'setturi oħra tal-ekonomiji tagħhom 
b'reazzjoni għat-tifqigħa tal-COVID‐19 (Inizjattiva ta' Investiment b'Reazzjoni għall-
Coronavirus)5,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Marzu 2020 dwar l-
attivazzjoni tal-klawżola liberatorja ġenerali tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir 

1 Testi adottati, P9_TA(2019)0102.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
3 Testi adottati, P9_TA(2020)0124.
4 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
5 ĠU L 99, 31.3.2020, p. 5.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_MT.html#def_1_3
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
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(COM(2020)0123),

– wara li kkunsidra Regolament (UE) 2020/461 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Marzu 2020 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 sabiex 
jipprovdi assistenza finanzjarja lill-Istati Membri u lill-pajjiżi li qed jinnegozjaw l-
adeżjoni tagħhom mal-Unjoni li jkunu affettwati serjament minn emerġenza tas-saħħa 
pubblika maġġuri6,

– wara li kkunsidra l-Gwida tal-Kummissjoni lill-Istati Membri rigward l-investiment 
dirett barrani u l-moviment liberu tal-kapital minn pajjiżi terzi, u l-protezzjoni tal-assi 
strateġiċi tal-Ewropa, qabel l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/452 (ir-
Regolament dwar l-Iskrinjar tal-FDI) tal-25 ta' Marzu 2020 (C(2020) 1981),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Marzu 2020 dwar l-
adozzjoni tal-Qafas Temporanju għal miżuri ta' għajnuna mill-Istat biex jingħata 
sostenn lill-ekonomija matul it-tifqigħa preżenti tal-COVID-19 (2020/C 91 I/01) u l-
emenda għalih tal-4 ta' April 2020 (2020/C 112 I/01),

– wara li kkunsidra l-Gwida tal-Kummissjoni lill-Istati Membri tal-25 ta' Marzu 2020 
rigward l-investiment dirett barrani u l-moviment liberu tal-kapital minn pajjiżi terzi, u 
l-protezzjoni tal-assi strateġiċi tal-Ewropa, qabel l-applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) 2019/452 (ir-Regolament dwar l-Iskrinjar tal-FDI) (C(2020) 1981),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Istati Membri tas-
27 ta' Marzu 2020 dwar l-emenda tal-Anness dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 
108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea biex tiġi koperta l-
assigurazzjoni għall-esportazzjoni bi kreditu għal żmien qasir (2020/C 101 I/01 – 
C(2020) 2044),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' April 2020 dwar l-eżenzjoni 
mid-dazji fuq l-importazzjoni u l-eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjonijiet tal-
merkanzija meħtieġa biex jiġu miġġielda l-effetti tat-tifqigħa tal-COVID-19 matul l-
2020 (C(2020) 2146),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-28 ta' April 2020 biex jiġu emendati r-
Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward tal-aġġustamenti 
b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19: adozzjoni ta' pakkett bankarju 
(COM(2020)0310 – 2020/0066(COD)),

– wara li kkunsidra l-valutazzjoni tal-qafas fiskali b'enfasi fuq il-leġiżlazzjoni "six-pack" 
u "two-pack" tad-19 ta' Settembru 2019, ir-rapport annwali tal-Bord Fiskali Ewropew 
tad-29 ta' Ottubru 2019 u d-dikjarazzjoni mill-Bord Fiskali Ewropew dwar il-COVID-
19 tal-24 ta' Marzu 2020,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Annwali għall-Iżvilupp Sostenibbli 2020 tal-Kummissjoni 
(COM(2019)0650) tas-17 ta' Diċembru 2019,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-

6 ĠU L 99, 31.3.2020, p. 9.
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Patt Ekoloġiku Ewropew (COM(2019)0640),

– wara li kkunsidra t-tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni: Rebbiegħa 2020 tas-
6 ta' Mejju 2020 (Dokument Istituzzjonali 125),

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2020/672 dwar l-istabbiliment ta' 
Strument Ewropew għal appoġġ temporanju biex jittaffew ir-riskji ta' qgħad 
f'emerġenza (SURE) wara t-tifqigħa tal-COVID-197,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2020 dwar is-
Semestru Ewropew 2020: Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
(COM(2020)0500),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2010 dwar il-
mument tal-Ewropa: Tiswija u Tħejjija għall-Ġenerazzjoni li Jmiss (COM(2020)0456),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2020 dwar il-baġit 
tal-UE jmexxi l-pjan ta' rkupru għall-Ewropa (COM(2020)0442),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2020 dwar 
Programm ta' Ħidma Aġġustat tal-Kummissjoni 2020 (COM(2020)0440),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2020 għal regolament tal-
Kunsill li jistabbilixxi Strument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea insostenn tal-irkupru 
wara l-pandemija tal-COVID-19 COM(2020)0441,

– wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2020 għal 
deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea 
(COM(2018)0445),

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Erba' Presidenti tal-5 ta' Diċembru 2012 bit-titolu "Lejn 
Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina", ir-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 l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

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

A. billi l-pandemija tal-COVID-19 qed tikkawża xokk bla preċedent u simmetriku kemm 
għall-UE kif ukoll globalment, u d-durata tagħha u l-impatt tagħha fuq is-saħħa, is-

7 ĠU L 159, 20.5.2020, p. 1.
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soċjetà u l-ekonomija għadhom mhux prevedibbli;

B. billi x-xokk huwa simmettriku, iżda l-impatt ivarja b'mod konsiderevoli fost l-Istati 
Membri, u dan jirrifletti s-severità tal-pandemija u l-istrettezza tal-miżuri ta' trażżin 
tagħhom, iżda wkoll l-esponiment ekonomiku speċifiku u l-kundizzjonijiet inizjali 
tagħhom, inkluż l-ambitu disponibbli tagħhom għal risponsi ta' politika fiskali 
diskrezzjonali;

C. billi rispons Ewropew determinat, koordinat u bbażat fuq is-solidarjetà huwa essenzjali 
biex jittaffew il-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali negattivi tal-kriżi u l-approfondiment 
ulterjuri tad-diverġenza makroekonomika;

I. Sitwazzjoni inizjali

1. Jinnota bi tħassib kbir li, skont it-tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni: Rebbiegħa 2020, 
l-UE mistennija tgħaddi mill-agħar reċessjoni tal-istorja tagħha fl-2020;

2. Jinsab imħasseb dwar l-impatt negattiv tal-kriżi tal-COVID-19 fuq l-ekonomija globali, 
il-kummerċ, l-inugwaljanzi fl-introjtu u l-faqar;

3. Jirrimarka li l-istima tal-Kummissjoni tal-ħtiġijiet ta' investiment tal-UE għat-twettiq 
tat-tranżizzjoni ekoloġika u t-trasformazzjoni diġitali tammonta għal mill-inqas 
EUR 595 biljun fis-sena8;

II. Rekwiżiti fuq terminu ta' żmien qasir

Irkupru ekonomiku

4. Jirrikonoxxi li l-UE qed taffaċċja l-isfida bla preċedent li ttaffi l-konsegwenzi soċjali u 
ekonomiċi tar-riċessjoni storika u tistabbilixxi t-triq għal irkupru ekonomiku rapidu 
marbut ma' tranżizzjoni sostenibbli u ġusta u trasformazzjoni diġitali; huwa konvint li 
biex dan jinkiseb huwa indispensabbli li jkun hemm żieda sinifikanti fl-investiment 
pubbliku u privat apparagun tat-tieni deċennju tas-seklu 21 u li l-livell miżjud ta' 
investiment irid jiġi stabbilizzat għal bosta snin fil-futur;

5. Jilqa' r-rispons rapidu u b'saħħtu għall-kriżi fil-qasam tal-politika monetarja u fiskali, 
fil-livell tal-UE u f'dak tal-Istati Membri, kif ukoll il-Pjan ta' Rkupru Ewropew; iqis li 
huwa essenzjali li l-pakkett tal-irkupru jkun allinjat bis-sħiħ mal-istrateġija l-ġdida tal-
UE dwar it-tkabbir, jiġifieri b'konformità mal-prinċipji tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-
Nazzjonijiet Uniti, u mal-għan li jiġu protetti d-drittijiet tan-nisa u tinkiseb l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri; jitlob li l-fondi u r-riżorsi jiġu diretti lejn proġetti u benefiċjarji li 
jikkonformaw mal-valuri fundamentali tagħna bbażati fuq it-Trattati u li d-ditti 
benefiċjarji jipproteġu l-ħaddiema tagħhom, iħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxi, u 
jżommu lura milli jħallsu dividendi jew milli joffru skemi ta' xiri lura ta' ishma għar-
remunerazzjoni tal-azzjonisti;

8 Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni – Identifying Europe's recovery needs (L-identifikazzjoni 
tal-ħtiġijiet ta' rkupru tal-Ewropa), p. 16: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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6. Jilqa' l-attivazzjoni tal-klawżola liberatorja ġenerali tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, u 
jistenna li tibqa' attivata mill-inqas sa tmiem l-2021 sabiex jiġu appoġġati l-isforzi tal-
Istati Membri biex jirkupraw mill-kriżi pandemika u jsaħħu r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tagħhom;

7. Ifakkar fil-ħtieġa speċifika li titrawwem il-konverġenza fiż-żona tal-euro;

Rieżami tal-qafas ta' politika fiskali u ekonomika

8. Jilqa' l-konklużjoni tal-Bord Fiskali Ewropew9 li l-qafas fiskali għandu jiġi rivedut, u 
jinsab konvint li l-kriżi ekonomika profonda li rriżultat mill-pandemija kompliet 
taggrava din il-ħtieġa; jemmen li r-rieżami u r-riforma għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta' hawn fuq f'termini ta' żieda fl-investiment b'rabta mat-tibdil fil-klima u d-
diġitalizzazzjoni u l-istabbilizzazzjoni tal-livell il-ġdid ta' investiment, filwaqt li tiġi 
żgurata ġestjoni baġitarja soda;

9. Jinsab imħasseb dwar l-impatt negattiv sinifikanti iżda irregolari tal-kriżi tal-COVID-19 
fuq id-defiċit tal-gvern u d-dejn privat, u dan ikompli jaggrava s-sitwazzjoni tal-Istati 
Membri li huma affettwati b'mod partikolari mill-pandemija u/jew minn livelli għolja 
preeżistenti ta' dejn tal-gvern; jitlob soluzzjoni li tiggarantixxi s-sostenibbiltà tad-dejn 
pubbliku;

10. Iqis li huwa essenzjali li r-reviżjoni tal-qafas ta' politika fiskali u ekonomika tal-UE 
għandha titlesta qabel ma tiġi revokata l-klawżola liberatorja u għandha tippermetti li l-
politika fiskali tirrispondi b'diskrezzjoni għal xokkijiet fuq medda qasira ta' żmien, u 
tnaqqas il-proporzjonijiet għolja ta' dejn pubbliku għal valur ta' referenza miftiehem fuq 
medda twila ta' żmien, filwaqt li jingħata lok għal livell suffiċjenti ta' investiment 
pubbliku, politiki tat-taxxa progressivi u l-ħlas lura ta' self b'mod ċiklikament komdu, u 
l-immodernizzar fit-tul tal-komoditajiet pubbliċi;

11. Jipproponi taħlita ta' regoli tal-infiq għal infiq pubbliku mhux ta' investiment u regola 
tad-deheb għall-investiment pubbliku peress li dan huwa ċentrali għat-tnejn li huma; 
jixtieq li jkun hemm irkupru rapidu mill-kriżi tal-COVID-19 u tranżizzjoni għal soċjetà 
aktar nadifa, soċjalment sostenibbli u aktar diġitali;

Għal Semestru Ewropew sostenibbli u demokratiku

12. Jilqa' l-enfasi mill-ġdid tal-pakkett tar-rebbiegħa tas-Semestru Ewropew bl-għan li jiġi 
pprovdut rispons immedjat ta' politika ekonomika biex jiġi indirizzat u mitigat l-impatt 
soċjoekonomiku tal-COVID-19 u jingħata bidu ġdid lill-attività ekonomika; jappoġġa t-
tħabbira tal-Kummissjoni dwar riforma tas-Semestru Ewropew biex dan jiġi konvertit 
f'għodda għall-koordinazzjoni tal-miżuri ta' rkupru, fil-qafas tal-prinċipji tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-SDGs; huwa konvint 
li dan għandu jinkludi l-koordinazzjoni ta' miżuri li jikkonċernaw l-għajnuna mill-Istat u 
l-politiki tat-tassazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa tal-integrazzjoni ta' sett ġdid ta' indikaturi 
vinkolanti tas-sostenibbiltà u l-benesseri u kejl alternattiv tal-prestazzjoni tat-tkabbir;

9 Rapport annwali tal-Bord Fiskali Ewropew 2019, p. 71.
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/2019-efb-annual-report_en.pdf   
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13. Jirrikonoxxi r-rwol li l-Kummissjoni allokat lis-Semestru Ewropew fil-Pjan ta' Rkupru; 
jinnota, madankollu, li l-effettività u s-suċċess tal-allinjament tal-programmi ta' 
investiment u ta' riforma tal-Istati Membri fil-proċess tas-Semestru se jiddependu fuq il-
progress tar-riforma tas-Semestru u r-riforma msemmija hawn fuq tal-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir;

14. Itenni t-talba tiegħu għat-tisħiħ tar-rwol demokratiku tal-Parlament fil-qafas ta' 
governanza ekonomika fi kwalunkwe bidla futura fit-Trattat u, sadanittant, għal Ftehim 
Interistituzzjonali dwar il-Governanza Ewropea Sostenibbli li jagħti lill-Parlament dritt 
ta' approvazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' politika ppreżentati fl-Istħarriġ Annwali 
dwar it-Tkabbir Sostenibbli, il-pakkett fiskali taż-żona tal-euro u r-
Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż;

15. Jenfasizza li d-dħul pubbliku huwa essenzjali għall-finanzjament tal-irkupru wara l-
pandemija u t-tranżizzjoni ġusta għal ekonomija sostenibbli; ifakkar li l-evażjoni tat-
taxxa u l-evitar tat-taxxa fil-livell tal-UE jammontaw għal EUR 160 - 190 biljun kull 
sena, u dan jikkostitwixxi dħul nieqes għat-teżoreriji;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora politiki ġodda ssuġġeriti minn istituzzjonijiet 
internazzjonali li jappoġġaw u jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' tranżizzjoni ġusta 
u tkabbir sostenibbli, kif ukoll dawk li jkollhom l-għan li jirrestawraw il-finanzi 
pubbliċi tal-Istati Membri; jitlob li l-basket ta' riżorsi l-ġdid jinkludi dħul minn politiki 
tal-UE li jiffavorixxu kemm l-implimentazzjoni tal-protezzjoni ambjentali kif ukoll il-
preservazzjoni ta' suq uniku ġust;

III. Rekwiżiti fuq terminu ta' żmien medju

Approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja

17. Ifakkar fil-ħtieġa urġenti li l-arkitettura tal-UEM titlesta u tissaħħaħ bl-għan li ċ-
ċittadini jiġu protetti u titnaqqas il-pressjoni fuq il-finanzi pubbliċi matul xokkijiet 
esterni sabiex jingħelbu l-iżbilanċi soċjali u ekonomiċi, permezz tal-ħolqien ta' kapaċità 
fiskali għal investiment pubbliku, funzjoni ta' koeżjoni u stabbilizzazzjoni 
makroekonomika għaż-żona tal-euro, u skema Ewropea ta' riassigurazzjoni tal-
benefiċċji tal-qgħad;

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

Il-"Pjan ta' Rkupru għall-Ewropa" komprensiv tal-Kummissjoni jammeljora l-importanza 
politika u ekonomika tal-UE b'mod sinifikanti. F'dan il-qafas, is-Semestru Ewropew se jkollu 
rwol sostanzjali u ta' koordinazzjoni biex jipprovdi rispons immedjat tal-politika ekonomika 
għall-kriżi, u jwitti t-triq għal tranżizzjoni ekoloġika sostenibbli u ġusta u trasformazzjoni 
diġitali, filwaqt li jrawwem il-konverġenza fl-UE. Is-suċċess tal-miżuri meħuda, madankollu, 
se jiddependi minn riforma komprensiva tal-governanza ekonomika u finanzjarja tal-UE, li 
hija ġustifikata kif ġej.

Id-deċiżjoni dwar ir-rieżami li għaddej tar-regoli fiskali tal-UE hija appoġġata minn bosta 
raġunijiet: Huwa ċar li l-livell ta' investiment pubbliku mhuwiex biżżejjed fid-dawl tal-isfidi li 
għandhom x'jaqsmu mad-diġitizzazzjoni u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Ir-rekwiżiti tal-
koordinazzjoni f'termini ta' politika ta' stabbiltà huma meqjusa minn ħafna Stati Membri bħala 
piż li qed jiżdied. Ir-rakkomandazzjonijiet ta' politika ekonomika tas-Semestru Ewropew 
kienu meqjusa parzjalment biss bħala vinkolanti mill-Istati Membri u b'mod korrispondenti 
ġew implimentati b'mod selettiv. Barra minn hekk, il-qafas huwa nieqes minn parteċipazzjoni 
demokratika obbligatorja ta' deputati parlamentari nazzjonali u Ewropej eletti. B'riżultat ta' 
dan, il-koordinazzjoni tal-politika permezz tas-Semestru Ewropew ma tissodisfax l-
aspettattivi fir-rigward tal-kisbiet fil-qasam tal-objettivi tal-politika fiskali, iżda wkoll b'mod 
usa' fir-rigward tal-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-iżbilanċi ekonomiċi. 

Il-COVID-19 wasslet għal kriżi ekonomika storikament bla preċedent, li tkompli tintensifika 
l-ħtieġa ta' reviżjoni. Minkejja li x-xokk huwa simmettriku, l-impatt ivarja b'mod 
konsiderevoli fost l-Istati Membri, u dan jirrifletti s-severità tal-pandemija u l-istrettezza tal-
miżuri ta' trażżin tagħhom, iżda wkoll l-iskoperturi ekonomiċi speċifiċi tagħhom u l-
kundizzjonijiet inizjali tagħhom, inkluż l-ambitu disponibbli tagħhom għal risponsi 
diskrezzjonali tal-politika fiskali. Dan se jkompli jamplifika l-iżbilanċi makroekonomiċi. Il-
livell tad-dejn bħala perċentwal tal-PDG se jiżdied b'mod sinifikanti fl-Istati Membri kollha, 
f'xi wħud minnhom b'dimensjonijiet inkwetanti. Anke wara l-kriżi, bosta pajjiżi se jsibuha 
diffiċli ħafna biex jiksbu l-proporzjon meħtieġ tad-dejn għall-PDG ta' 60 %. Ma jidhirx 
probabbli li fil-futur qrib se jkun hemm iż-żieda sostanzjali ta' investiment pubbliku meħtieġa 
fid-dawl tal-isfidi tat-tibdil fil-klima u d-diġitalizzazzjoni. Fl-istat attwali ta' politika 
ekonomika u finanzjarja, ir-reintegrazzjoni tar-regolamenti attwali tal-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir, wara l-irtirar tal-klawżola liberatorja ġenerali, tkun għalhekk qed tittraskura t-tibdil 
fil-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet futuri. 
 
Għalhekk, ir-rapport attwali dwar is-Semestru Ewropew jipproponi li l-isfidi ċentrali tal-
politika ekonomika u finanzjarja Ewropea – speċjalment l-implimentazzjoni ta' politika 
sostenibbli u ġusta dwar il-klima u d-diġitalizzazzjoni – għandhom ikunu ankrati sew fil-
politika ta' kontra l-kriżi attwali. Fl-istess ħin, iridu jiġu stabbiliti l-pedamenti għal 
aġġustament mill-ġdid tal-qafas ta' politika finanzjarja u ekonomika għall-perjodu ta' wara l-
kriżi. Kwistjoni ewlenija se tkun ir-rikonċiljazzjoni tal-orjentazzjoni tal-istabbiltà tal-politika 
ekonomika u finanzjarja Ewropea ma' żieda suffiċjenti fl-investiment pubbliku fl-Istati 
Membri kollha tal-UE. Barra minn hekk, iridu jittieħdu passi ulterjuri għad-
demokratizzazzjoni u t-tnaqqis tal-iżbilanċi ekonomiċi u soċjali.


