
AD\1175255MT.docx PE631.843v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2014-2019

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2018/2119(INI)

31.1.2019

OPINJONI

tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: 
Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
(2018/2119(INI))

Rapporteur: Andrey Kovatchev



PE631.843v02-00 2/6 AD\1175255MT.docx

MT

PA_NonLeg



AD\1175255MT.docx 3/6 PE631.843v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-proċess tas-Semestru Ewropew għal qafas strateġiku 
ġdid fit-tul iggwidat mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) biex l-Istati Membri 
jiġu appoġġati fil-kisba ta' tkabbir ambjentalment sostenibbli u soċjalment inklużiv; 
itenni l-importanza tal-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali biex jiġi żgurat progress sinifikanti fit-twettiq tal-prinċipji ewlenin 
tiegħu, b'mod partikolari d-dritt ta' aċċess għal kura tas-saħħa preventiva ta' kwalità 
għolja u affordabbli għal kulħadd;

2. Jenfasizza li l-politika soċjali, klimatika u ambjentali għandha tiżvolġi rwol sħiħ fil-
proċess tas-Semestru Ewropew, flimkien mad-dimensjonijiet ekonomiċi tiegħu; jitlob l-
inklużjoni ta' indikaturi orjentati lejn il-kejl tas-sostenibbiltà u tal-benesseri;

3. Jenfasizza li huwa meħtieġ diżakkoppjament kontinwu tal-enerġija u l-użu tar-riżorsi 
mit-tkabbir ekonomiku biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi u enerġetiċi tal-UE għall-
2030, f'konformità mal-impenji meħuda skont il-Ftehim ta' Pariġi;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fis-Semestru Ewropew l-objettiv li tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima; ifakkar fl-impenn tal-UE li sal-2050 tikseb newtralità 
f'termini ta' emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra permezz ta' tranżizzjoni soċjalment 
ġusta, u b'mod kosteffiċjenti;

5. Jenfasizza li d-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tal-UE se tistimula investiment 
addizzjonali sinifikanti; ifakkar li llum madwar 2 % tal-PDG tal-UE jiġi investit fis-
sistema tal-enerġija tagħha u fl-infrastruttura relatata; jinnota li tali investiment ikollu 
jiżied għal 2.8 % sabiex tinkiseb ekonomija newtrali f'termini ta' emissjonijiet ta' gass 
b'effett ta' serra, u dan jirrikjedi investimenti addizzjonali konsiderevoli apparagun tal-
linja bażi;

6. Ifakkar fil-ħtieġa li l-impenji ta' finanzjament tal-UE jkunu allinjati mal-għanijiet 
klimatiċi ta' Pariġi, filwaqt li jkun hemm valutazzjoni li l-investimenti jappoġġaw jew 
huma kumpatibbli mal-objettivi klimatiċi, żieda fil-finanzi relatati mal-klima, u 
integrazzjoni tar-rapportar dwar il-klima vis-à-vis il-flussi finanzjarji;

7. Jissottolinja l-ħtieġa li l-għanijiet klimatiċi u enerġetiċi stabbiliti mill-Istati Membri 
skont ir-regolament dwar il-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-azzjoni klimatika1

jiġu integrati fis-Semestru Ewropew;

8. Jenfasizza li l-ekoloġizzazzjoni tal-ekonomija u l-investiment f'sistemi tal-kura tas-
saħħa aktar effiċjenti se jsaħħu l-kapaċità tal-Ewropa li ttejjeb il-benesseri taċ-ċittadini 
tagħha; jinnota li kemm l-implikazzjonijiet fiskali fuq terminu qasir tar-riformi 
strutturali, kif ukoll l-effetti soċjali, ekonomiċi u ambjentali fuq terminu twil tagħhom 

                                               
1 Ir-Regolament (UE) Nru 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-
Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, ĠU L 328, 21.12.2018, p. 1.
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għandhom jiġu kkunsidrati;

9. Iqis importanti li s-Semestru Ewropew jintuża biex tiġi aċċellerata t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, ċirkolari, newtrali f'termini ta' emissjonijiet, effiċjenti fl-
enerġija u bbażata fuq enerġija rinnovabbli, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli 
u l-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; itenni l-importanza tal-appoġġ finanzjarju 
tal-UE għar-reġjuni b'intensità qawwija ta' faħam u ta' karbonju biex jingħata lok għal 
tranżizzjoni enerġetika ġusta lejn teknoloġiji nodfa u soluzzjonijiet effiċjenti fl-enerġija, 
filwaqt li jinħolqu impjiegi sostenibbli;

10. Iqis li s-Semestru Ewropew huwa għodda essenzjali li mingħajrha l-miri ta' bijodiversità 
tal-UE, u l-benefiċċji soċjoekonomiċi rispettivi, ma jintlaħqux;

11. Jilqa' l-allokazzjoni proposta tal-finanzjament tal-UE fil-perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss biex l-Istati Membri jiġu appoġġati fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
u r-riformi strutturali, iżda jenfasizza li din ir-rabta ma għandhiex tieħu l-forma ta' 
kundizzjonalità; jitlob l-adozzjoni ta' perspettiva iktar fit-tul fil-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-progress tar-riformi;

12. Jilqa' r-rikonoxximent fis-Semestru Ewropew li l-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari għall-adattabilità tal-forza tax-xogħol, biex jiżguraw li jkollhom il-
ħiliet it-tajba korrispondenti għall-progress teknoloġiku; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-
ħtieġa li jiġi adottat approċċ ġust fir-rigward tat-tranżizzjoni, filwaqt li jiġu żgurati l-
inklużjoni u l-parteċipazzjoni ta' dawk kollha affettwati, u filwaqt li jingħata appoġġ 
għall-forza tax-xogħol u għall-ħolqien ta' xogħol deċenti u impjiegi ta' kwalità;

13. Jilqa' l-fatt li fil-qasam tal-kura tas-saħħa, il-proċess tas-Semestru Ewropew ċaqlaq l-
attenzjoni mill-iffrankar tal-ispejjeż għall-prestazzjoni tas-sistema tas-saħħa, filwaqt li 
rrikonoxxa l-importanza tal-eżiti tas-saħħa u l-aċċess għal kura tas-saħħa ta' kwalità 
għolja affordabbli għal kulħadd; jitlob l-iżvilupp ta' metodoloġiji u indikaturi komuni 
biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa bl-għan li jitnaqqsu l-
inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa; jappoġġa l-isforzi biex jiġu żviluppati indikaturi u 
metodoloġiji komuni li jippermettu l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa nazzjonali, inklużi l-inugwaljanzi u l-lakuni fl-aċċess għall-kura tas-saħħa;

14. Jenfasizza li l-investiment effettiv fil-kura tas-saħħa, inklużi r-riċerka dwar is-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard, huwa essenzjali biex iċ-ċittadini jingħataw aċċess ugwali għal 
servizzi tal-kura tas-saħħa ta' kwalità għolja; jissottolinja l-importanza tas-sostenibbiltà 
tas-settur tal-kura tas-saħħa;

15. Jenfasizza l-importanza ta' djalogu strutturat u sistematiku mas-soċjetà ċivili fil-livell 
nazzjonali bl-għan li tiżdied is-sjieda. jemmen li l-Kummissjoni għandha tiġbor 
kontribut minn firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati u tiżgura aktar pubbliċità madwar 
ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs) u rapporti tal-pajjiż, inkluż 
permezz ta' aktar diskussjonijiet f'livell politiku ogħla;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti dimensjoni territorjali lis-Semestru Ewropew kemm 
fil-livell analitiku kif ukoll f'dak operattiv; iqis, barra minn hekk, li sabiex tkun żgurata 
l-ġestjoni effettiva tal-politiki strutturali, l-awtoritajiet reġjonali u lokali jridu jkunu 
involuti fit-tfassil u fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar dawn il-politiki permezz ta' proċess 
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ta' ppjanar imħallat minn fuq għal isfel u viċi versa;

17. Jitlob l-involviment strutturat tas-soċjetà ċivili u tal-organizzazzjonijiet ambjentali fil-
proċess tas-Semestru Ewropew, u l-involviment akbar tal-ministri għall-ambjent fil-
proċess tas-Semestru Ewropew fil-livell tal-Kunsill.

18. Jitlob koerenza akbar ma' politiki oħra tal-UE, bħal dawk relatati mat-tibdil fil-klima u 
l-isfruttament mhux sostenibbli tar-riżorsi naturali;

19. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-kapaċità ta' reazzjoni Ewropea għal diżastri bħalma 
pereżempju nixfa fil-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran, għargħar katastrofiku, nirien 
forestali u terremoti; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi mħeġġa kooperazzjoni akbar fl-ippjanar 
minn qabel tal-operazzjonijiet Ewropej ta' reazzjoni għad-diżastri permezz, fost miżuri 
oħra, tal-immappjar tal-assi tal-Istati Membri, tat-tfassil ta' pjanijiet ta' kontinġenza u 
tat-titjib tal-ippjanar tal-ġestjoni tar-riskju.
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