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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: L-Istrateġija 
Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2021
(2020*****(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod 
partikolari l-Artikoli 121, 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-pjani 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-20 ta' Marzu 2020 dwar l-
attivazzjoni tal-klawżola liberatorja ġenerali tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir 
(COM(2020)0123),

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

– 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-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Settembru 2020 bit-titolu 
"L-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2021" (COM(2020)0575), u tat-
18 ta' Novembru 2020 bit-titolu "Ir-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija 2021" 
(COM(2020)0745), 

– wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni: Ħarifa 2020 
(Dokument Istituzzjonali 136)9,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-10 u l-
11 ta' Diċembru 2020 dwar il-QFP u n-Next Generation EU, il-COVID-19, it-tibdil fil-
klima, is-sigurtà u r-relazzjonijiet esterni (EUCO 22/20),

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

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

A. billi s-Semestru Ewropew għandu rwol essenzjali fil-koordinazzjoni tal-politiki 
ekonomiċi u baġitarji fl-Istati Membri;

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 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
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B. billi l-valuri ta' referenza sa 3 % tad-defiċit ippjanat jew attwali tal-gvern u 60 % tad-
dejn għall-PDG huma definiti mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

C. billi l-aspetti relatati mal-futur possibbli tal-qafas fiskali tal-UE se jiġu ttrattati mir-
rieżami tal-qafas leġiżlattiv makroekonomiku fir-rapport fuq inizjattiva proprja tal-
Parlament Ewropew iddedikat għal dik il-kwistjoni;

D. billi l-pandemija laqtet lill-Istati Membri kollha, u ħolqot xokk simmetriku, iżda l-iskala 
tal-impatt, l-esponimenti ekonomiċi speċifiċi u l-kundizzjonijiet inizjali, kif ukoll il-pass 
u s-saħħa tal-irkupru se jvarjaw b'mod sinifikanti, peress li l-ambitu disponibbli għal 
risponsi diskrezzjonali tal-politika fiskali jvarja fost l-Istati Membri;

E. billi l-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza adottati mill-Istati Membri se jinkludu l-
aġenda nazzjonali tagħhom ta' riformi u investimenti mfassla f'konformità mal-objettivi 
tal-politika tal-UE, iffukati fuq it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali;

Il-kriżi tal-Covid, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-aġġustament temporanju tas-
Semestru 

1. Japprezza ħafna l-fatt li s-Semestru Ewropew u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
huma marbutin mill-qrib, u b'hekk ikomplu jagħtu spinta lill-valur miżjud Ewropew 
ġenwin; jinsab sodisfatt li l-valutazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza se ssir 
skont ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż rilevanti;

2. Jinnota li l-iskadenzi tas-Semestru Ewropew u tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
se jikkonċidu, fatt li jirrikjedi li l-iskedi ta' żmien tas-Semestru jiġu adattati 
temporanjament sabiex titnieda sew il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

3. Iqis li l-adattament temporanju taċ-ċiklu ta' din is-sena ma jistax jegħleb l-iskop u l-
funzjoni oriġinali tas-Semestru Ewropew; ifakkar li ċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew 
huwa qafas stabbilit sew għall-Istati Membri tal-UE biex jikkoordinaw il-politiki 
baġitarji u ekonomiċi tagħhom fl-Unjoni Ewropea kollha; ifakkar li l-promozzjoni tat-
tkabbir sostenibbli b'mod sostenibbli tfisser li jiġu promossi politiki fiskali, riformi 
strutturali u investiment responsabbli; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni 
jsibu bilanċ xieraq bejn it-tisħiħ tal-investiment u r-riformi strutturali fil-pjanijiet għall-
irkupru;

4. Jemmen li l-eżerċizzju tas-Semestru Ewropew 2021 joffri opportunità kbira biex 
tittejjeb is-sjieda nazzjonali; jistieden lill-Istati Membri jibnu l-kapaċità amministrattiva 
u ta' monitoraġġ meħtieġa biex jipprovdu garanziji sodi tal-użu xieraq tal-fondi; 

Prospetti ekonomiċi għall-UE

5. Jinnota bi tħassib kbir li, skont it-tbassir ekonomiku tal-Ħarifa 2020 tal-Kummissjoni, 
il-PDG naqas b'rata mingħajr preċedent kemm fiż-żona tal-euro kif ukoll fl-UE kollha 
kemm hi; jinnota li l-PDG tal-UE huwa mistenni li jonqos b7.4 % (7.8 % fiż-żona tal-
euro) fl-2020 b'żieda ta' 4.1 % (4.2 % fiż-żona tal-euro) fl-2021;

6. Jenfasizza li r-riċessjoni ekonomika bla preċedent fl-2020 u l-miżuri meħuda b'rispons 
għall-pandemija huma mistennija li jgħollu l-proporzjon tad-dejn għall-PDG tal-UE 
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għal quċċata ġdida ta' madwar 93.9 % (101.7 % fiż-żona tal-euro) fl-2020, b'żieda 
ulterjuri għal madwar 94.6 % (102.3 % fiż-żona tal-euro) fl-2021;

7. Itenni l-importanza li jiġu salvagwardjati l-kundizzjonijiet ekwi fis-suq uniku, li hija 
prekundizzjoni meħtieġa għat-trawwim tal-innovazzjoni u l-aċċellerazzjoni tal-irkupru u 
l-kompetittività;

8. Jappella għal implimentazzjoni aħjar ta' finanzi pubbliċi responsabbli, riformi strutturali 
soċjalment bilanċjati u investiment pubbliku u privat ta' kwalità għolja; jemmen li biex 
tingħeleb din il-kriżi se jkun hemm bżonn ta' investiment enormi u riformi strutturali 
sinifikanti;

Politiki fiskali responsabbli

9. Jinnota li għalkemm hemm sfidi ġodda rigward l-istabbiltà makroekonomika, l-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja tinsab f'pożizzjoni ħafna aħjar biex tiffaċċja l-kriżijiet milli 
kienet matul il-kriżi finanzjarja u ekonomika tal-2008; jinsab konvint li l-promozzjoni 
ta' rkupru ekonomiku reżiljenti hija waħda mill-aktar prijoritajiet immedjati importanti;

10. Jirrimarka li dawk l-Istati Membri li kienu bnew gradwalment buffers fiskali kienu 
f'pożizzjoni aħjar biex jimmobilizzaw pakketti ta' stimolu fiskali b'pass ħafna aktar 
mgħaġġel u mingħajr kostijiet tas-self assoċjati, li għenu biex jittaffew l-effetti 
soċjoekonomiċi negattivi tal-pandemija;

11. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni se tipproponi rakkomandazzjonijiet dwar is-sitwazzjoni 
baġitarja tal-Istati Membri fl-2021 kif previst skont il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir.

12. Jinnota l-attivazzjoni temporanja tal-klawżola liberatorja ġenerali skont il-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir, u jistenna li mhux se tibqa' attivata aktar milli huwa strettament 
meħtieġ sabiex jiġu appoġġjati l-isforzi tal-Istati Membri biex jirkupraw mill-kriżi 
pandemika u jsaħħu l-kompetittività, ir-reżiljenza ekonomika u soċjali tagħhom;

13. Jenfasizza li r-regoli fiskali u baġitarji attwali tal-UE taw prova li jipprovdu l-
flessibbiltà meħtieġa fi żmienijiet ta' kriżi u wrew kontroċikliċità straordinarja li 
tippermetti lill-Istati Membri jadottaw il-pożizzjoni fiskali meħtieġa biex jipproteġu l-
ekonomiji tal-UE;

Riformi strutturali

14. Jenfasizza li l-kriżi tal-COVID-19 ma tistax tissolva biss permezz ta' politika monetarja 
u fiskali mhux preċiża; jissottolinja, għalhekk, l-importanza li jiġu implimentati riformi 
strutturali profondi, bilanċjati u sostenibbli biex jitwettqu t-tkabbir u l-impjiegi li jistgħu 
jappoġġjaw l-irkupru b'mod effiċjenti u jagħtu spinta lill-kompetittività, iżidu l-
konverġenza u t-tkabbir sostenibbli;

15. Jieħu nota li l-Istati Membri huma mħeġġa mill-Kummissjoni, fil-kuntest tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza, biex jippreżentaw il-Programmi Nazzjonali ta' Riforma 
tagħhom u l-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom f'dokument integrat uniku; 
jiddubita l-funzjoni ta' tali approċċ, madankollu, minħabba li r-riformi li jeħtieġ li 
jitwettqu minn Stat Membru fis-snin li ġejjin jestendu lil hinn mill-iskadenza tal-Faċilità 
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għall-Irkupru u r-Reżiljenza;

16. Jilqa' l-fatt li, sal-aħħar ta' April 2021, il-Kummissjoni se twettaq rieżamijiet fil-fond li 
jivvalutaw is-sitwazzjoni attwali tal-iżbilanċi għal Stati Membri magħżula; jaqbel li s-
sorveljanza taħt il-Proċeduri ta' Żbilanċi Makroekonomiċi fiċ-ċiklu l-ġdid tas-Semestru 
tal-UE se jkollha għalhekk tiffoka fuq ir-riskji li qed jitfaċċaw malajr.

17. Jenfasizza li se jkunu meħtieġa monitoraġġ u viġilanza kontinwi u l-Istati Membri 
għandhom jindirizzaw l-iżbilanċi emerġenti permezz ta' riformi li jżidu r-reżiljenza 
ekonomika u soċjali. jinsab kuntent li l-Kummissjoni se tkompli tissorvelja l-
implimentazzjoni mill-Istati Membri tar-riformi proposti fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi tas-snin preċedenti;

L-investiment

18. Jenfasizza li l-UE qed tiffaċċja l-isfida bla preċedent li ttaffi l-konsegwenzi ekonomiċi 
tal-pandemija, u jemmen li l-irkupru ekonomiku għandu jitwettaq permezz tat-tisħiħ tas-
suq uniku u l-kompetittività, filwaqt li tittaffa s-sitwazzjoni tal-SMEs; huwa konvint li 
dan jirrikjedi kemm livell ogħla ta' investiment ekonomikament vijabbli kif ukoll 
konverġenza msaħħa fl-UE;

19. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jiffukaw fuq investiment li jkompli jsaħħaħ is-
suq uniku; huwa tal-fehma, għalhekk, li l-proġetti transfruntiera u multinazzjonali li 
jtejbu l-kompetittività tas-suq uniku għandhom jingħataw prijorità;

°

° °

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

Peress li rapport separat fuq inizjattiva proprja huwa ddedikat għall-futur possibbli tal-qafas 
fiskali tal-UE, u peress li l-aspetti soċjali u tal-impjiegi tal-ASGS huma ttrattati mir-rapport 
doppju tal-Kumitat EMPL, dan ir-rapport tal-Kumitat ECON dwar is-Semestru Ewropew għall-
koordinazzjoni tal-politika ekonomika: L-istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2021 
ma jixtieqx ikopri dawn il-kwistjonijiet. Fir-rapport tal-Kumitat ECON, ir-rapporteur tixtieq 
tiffoka fuq suġġetti li jaqgħu speċifikament taħt il-kompetenza tal-Kumitat ECON. 

Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar l-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2021, il-
Kummissjoni tispjega kif is-Semestru Ewropew u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) 
huma interkonnessi, u li l-iskadenzi tas-Semestru Ewropew u l-RRF se jikkoinċidu, fatt li 
jirrikjedi l-aġġustament temporanju tal-iskedi ta' żmien tas-Semestru sabiex titnieda b'mod 
xieraq l-RRF.

Ir-rapporteur taċċetta din il-bidla, peress li l-pandemija tal-COVID-19 tefgħet lid-dinja 
f'riċessjoni f'daqqa u profonda u huwa meħtieġ rispons b'saħħtu, koordinat u innovattiv, u l-
RRF hija kruċjali għal dan. Madankollu, ir-rapporteur hija tal-fehma li l-adattament temporanju 
taċ-ċiklu tas-Semestru ta' din is-sena ma jistax jegħleb l-iskop u l-funzjoni oriġinali tas-
Semestru Ewropew, jiġifieri li jservi bħala qafas għall-Istati Membri tal-UE biex jikkoordinaw 
il-politiki baġitarji u ekonomiċi tagħhom madwar l-Unjoni Ewropea.

Peress li l-pandemija se jkollha impatt negattiv fuq l-ekonomija tal-UE, b'mod partikolari fuq 
l-SMEs, is-Suq Uniku u l-kompetittività tiegħu, se jkunu meħtieġa riformi strutturali sinifikanti 
u investiment pubbliku u privat ta' kwalità għolja biex tingħeleb din il-kriżi. L-Istati Membri 
jistgħu jużaw il-flessibbiltà fiskali disponibbli biex jappoġġjaw l-ekonomiji tagħhom, peress li 
l-klawżola liberatorja ġenerali hija attivata, iżda l-Istati Membri għadhom obbligati 
jikkonformaw mal-PST u jridu jkomplu jżommu f'moħħhom l-għan tas-sostenibbiltà 
finanzjarja fuq terminu medju.


