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Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir: l-avvanz tar-rispons komprensiv tal-UE għall-kriżi

Il-kuntest
Dan l-ewwel Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir jimmarka l-bidu ta' ċiklu ġdid ta' governanza
ekonomika fl-UE u l-ewwel semestru Ewropew għall-kordinazzjoni tal-politika ekonomika.
L-UE ħadet azzjoni deċiżiva biex titratta l-kriżi: b'riżultat ta' dan, id-deterjorazzjoni tal-finanzi
pubbliċi u ż-żieda fil-qgħad kellhom inqas impatt minn f'partijiet oħra tad-dinja. Il-livell għoli
ta' protezzjoni soċjali tal-UE taffa l-agħar impatt tal-kriżi iżda minħabba t-tkabbir dgħajjef filproduzzjoni, l-irkupru huwa iktar bil-mod fl-Ewropa.
Skont l-aħħar tbassir, hemm sinjali ta' rkupru ekonomiku minkejja li għadu żbilanċjat. Waqt li
s-swieq finanzjarji għadhom volatili, l-ekonomija reali wriet sinjali ta' titjib f'ċerti oqsma,
immexxija minn tkabbir fl-esportazzjoni wara li reġa' beda l-kummerċ globali. Madanakollu linċertezzi għadhom hemm. Perjodi ta' fiduċja mġedda fir-ritorn tat-tkabbir jalternaw ma'
disfatti, anki minħabba r-riskji relatati mas-suq tad-dejn sovran. L-ekonomiji Ewropej qed
jiffaċċjaw aġġustamenti kbar. Is-settur finanzjarju għadu ma rritornax għall-kundizzjonijiet
normali u hemm sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità għal stress u dipendenza fuq l-appoġġ statali.
Il-kundizzjonijiet tal-kreditu għadhom ma ġewx għan-normal u f'numru ta' Stati Membri ddjun ta' unitajiet domestiċi u dawk korporattivi għadhom eċċessivi.
L-impatt tal-kriżi
Minkejja r-rispons fil-waqt mill-UE, il-konsegwenzi tal-kriżi għandhom firxa wiesgħa. Hija
rriżultat f'telf kbir fl-attività ekonomika, f'żieda sostanzjali ta' qgħad, u fi tnaqqis kbir filproduttività, u dgħajjfet ħafna l-finanzi pubbliċi. Sal-aħħar tal-2012, ħdax-il Stat Membru
huma mistennija jibqgħu f'livelli ta' produzzjoni taħt dawk li ppreċedew il-kriżi. Fl-2010, iddejn gross tal-gvern fl-UE għola, bejn wieħed u ieħor, għal madwar 85% tal-PDG fiż-żona
tal-euro u għal 80% mal-UE kollha. L-impatt baġitarju tal-kriżi ser jiggrava l-effett tal-bidla
demografika, li ser iżżid piż fiskali ta' madwar 4.5% tal-PDG fuq perjodu twil. Dgħufijiet
strutturali li ma kinux ġestiti qabel il-kriżi saru iktar evidenti u urġenti.
Il-kriżi laqtet b'mod ħażin ħafna s-soċjetajiet Ewropej, minkejja t-titfija pprovduta mis-sistemi
ta' għajnuna soċjali. Iż-żieda fil-qgħad hija problema ċentrali. Bejn wieħed u ieħor, 9.6% talpopolazzjoni li tista' taħdem hija qiegħda. F'xi pajjiżi, il-qgħad fost iż-żgħażagħ jista' jogħla sa
40%. Madwar 80 miljun persuna huma stmati li jgħixu taħt il-limitu tal-faqar fl-Ewropa.
Il-kriżi ekonomika kienet kriżi glabali, iżda l-impatt tagħha huwa differenti ħafna madwar iddinja. Waqt li l-qgħad u l-iżbilanċi pubbliċi żdiedu b'rata iktar qawwija fl-Istati Uniti milli flUE, il-kriżi aggravat id-distakk fil-produttività tax-xogħol bejn l-UE u l-Istati Uniti. Ilkompetittività fil-prezzijiet u l-kost għadha problematika. Ekonomiji emerġenti qed
jirritornaw għat-tkabbir b'pass iktar mgħaġġel għalkemm xi wħud minnhom qed jiffaċċjaw
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ukoll sfidi ekonomiċi kbar. Għalhekk, jeħtieġ li l-UE tuża din il-kriżi biex tindirizza b'mod
deċisiv il-kwistjoni tal-kompetittività globali tagħha.
Prospettiva
Il-kriżi jista' jkollha effetti dejjiema fuq it-tkabbir potenzjali. It-tkabbir potenzjali fuq żmien
medju għall-Ewropa huwa pproġettat li jibqa' baxx u stmat għal madwar 1.5% sal-2020 jekk
ma tittieħed l-ebda azzjoni strutturali prinċipalment biex issolvi d-distakk fil-produttività taxxogħol mal-kompetituri prinċipali tagħna. Minħabba fin-natura ċiklika tiegħu, l-irkupru
waħdu ma jistax jipprovdi l-impetu biex iwassal l-Ewropa lura fis-sitwazzjoni ekonomika ta'
qabel il-kriżi u biex jassorbi l-iżbilanċi akkumulati.
Biex ikunu evitati staġnar, xejriet ta' dejn mhux sostenibbli u żbilanċi akkumulati, u tiżgura lkompetittività tagħha, jeħtieġ li l-Ewropa taċċellera l-konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi u rriforma tas-settur finanzjarju tagħha u tiżgura t-twettiq bikri tar-riformi strutturali issa.
Huwa għalhekk li l-Kunsill Ewropew adotta l-Istrateġija "Ewropa 2020" b'miri ambizzjużi
għal pjan ġdid għat-tkabbir1. L-indikazzjonijiet preliminari tal-Istati Membri dwar il-miri
nazzjonali tagħhom fil-ħames oqsma miftiehma skont l-istrateġija "Ewropa 2020" juru b'mod
ċar it-triq li l-UE trid tieħu biex tilħaq l-ambizzjonijiet tagħha stess.
Jekk implimentata bis-sħiħ, din l-istrateġija ser tgħin lill-UE toħroġ iktar b'saħħitha mill-kriżi
u tbiddel l-UE f'ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklussiva li tikseb livelli għoljin floqsma tal-impjiegi, tal-produttività, tal-kompetittività u tal-koeżjoni soċjali. Din ser twassal
għall-ekonomija soċjali tas-suq li tkun kompetittiva għas-seklu wieħed u għoxrin, se tagħti
spinta lill-kunfidenza tal-atturi fis-suq, kif ukoll lill-kumpaniji u liċ-ċittadini.
L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir iniedi s-semestru Ewropew
F'dan il-kuntest, l-UE ddeċidiet ukoll biex tbiddel il-governanza ekonomika tagħha. Jannar
2011 jindika l-bidu tal-ewwel Semestru Ewropew ta' kordinazzjoni tal-politika ex-ante li jibda
b'dan l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir li huwa ankrat fl-istrateġija "Ewropa 2020".
Dan l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir jaqqgħad l-azzjonijiet differenti li huma essenzjali
biex insaħħu l-irkupru fuq perjodu qasir, biex inlaħħqu mal-kompetituri tagħna u nippreparaw
lill-UE biex toqrob lejn l-għanijiet tagħha tal-Ewropa 2020.
Minħabba l-urġenza, il-Kummissjoni għażlet li tippreżenta 10 azzjonijiet ta' prijorità. IlKummissjoni ser tkompli ħidmitha fuq firxa wiesgħa ta' oqsma oħrajn ta' politika, inkluż ilkummerċ u għadd ta' politiki interni. Dawn mhumiex żviluppati hawn. F'din ilKomunikazzjoni l-Kummissjoni tiffoka fuq aproċċ integrat għall-irkupru li jikkonċentra fuq
miżuri ewlenin fil-kuntest tal-Ewropa 2020 u li jinkorpora tliet oqsma prinċipali:
– Il-bżonn għal konsolidazzjoni fiskali rigoruża biex issaħħaħ l-istabbiltà makroekonomika
– Riformi fis-suq tax-xogħol għal żieda fl-impjiegi
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Iż-żieda tar-rata ta' impjiegi, iż-żieda tal-livelli ta' investiment fir-R&Ż, il-kisba tal-objettivi tagħna
dwar il-bidla klimatika u l-enerġija, it-titjib tal-edukazzjoni terzjarja jew ta' livelli ekwivalenti ta'
edukazzjoni u t-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola, il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali permezz tattnaqqis tal-faqar.
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– U miżuri li jsaħħu t-tkabbir
L-ewwel Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir huwa ddiżinjat biex japplika għall-UE kollha
kemm hi iżda jeħtieġ li jkun mirqum għas-sitwazzjoni speċifika ta' kull Stat Membru. Lazzjoni proposta hija partikolarment rilevanti għaż-żona tal-euro li hija preżentament
affettwata bil-kriżi tad-dejn sovran. Il-konsolidazzjoni fiskali, ir-riformi strutturali u l-miżuri
li jsaħħu t-tkabbir huma komponenti neċessarji għar-rispons komprensiv li ż-żona tal-euro trid
tagħti għall-kriżi.
Iżda tali rispons komprensiv ser ikollu jinkludi elementi oħrajn, pereżempju l-analiżi talFaċilità Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja (EFSF). Fir-rigward ta' din tal-aħħar ilKummissjoni tikkunsidra li l-kapaċità effettiva ta' finanzjament tal-EFSF trid tkun rinfurzata u
li l-kamp ta' applikazzjoni tal-attività tagħha ikun aktar estiż. L-Istħarriġ Annwali dwar itTkabbir jikkostittwixxi wkoll kontribuzzjoni għar-rispons komprensiv taż-żona tal-euro għallkriżi tad-dejn sovran.
Barra minn dan, hu meħtieġ li jsir progress fl-istabbiliment ta' mekkaniżmu permanenti biex
ikunu riżolti kriżijiet sovrani bil-għan li jiġu pprovduti ċertezza u stabbiltà fis-swieq. IlMekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà ġdid għandu jikkumplimenta, fl-2013, il-qafas il-ġdid
għall-governanza ekonomika rinfurzata, bil-għan li tintlaħaq sorveljanza ekonomika effikaċi u
rigoruża, inkluż l-analiżi tal-effikaċja tas-salvagwardji finanzjarji attwali.
Analiżi iktar iddettaljata li ssostni l-valutazzjoni tal-Kummissjoni hija spjegata fit-tliet
rapporti li qed jakkumpanjaw din il-Komunikazzjoni u tinkludi valutazzjoni tat-twaqqif
inizjali tal-istrateġija "Ewropa 2020" fuq livell nazzjonali.
I.

PREREKWIŻITI MAKROEKONOMIĊI GĦAT-TKABBIR

1.

L-implimentazzjoni ta' konsolidazzjoni fiskali rigoruża

L-iktar kompitu urġenti għall-UE huwa li terġa' tibni fiduċja billi tipprevjeni ċiklu vizzjuż ta'
dejn mhux sostenibbli, tfixkil tas-swieq finanzjarji u tkabbir ekonomiku baxx. In-nefqa
pubblika trid titpoġġa fi triq sostenibbli bħala prerekwiżit għat-tkabbir futur. L-aġġustamenti
annwali tal-bilanċ tal-baġit strutturali ta' madwar 0.5% tal-PDG ser ikunu ċarament
insuffiċjenti biex iqarrbu l-indiċi tad-dejn/PDG lejn ir-rekwiżit ta' 60%. Għalhekk,
konsolidazzjoni iktar b'saħħitha hija meħtieġa u għandha tkun implimentata abbażi tar-regoli
fiskali rinfurzati proposti mill-Kummissjoni.
• L-Istati Membri kollha, speċjalment dawk li għaddejjin minn proċedura ta' żbilanċ
eċċessiv, għandhom iżommu t-tkabbir tan-nefqa pubblika ferm taħt ir-rata tat-tkabbir talPDG fuq perjodu medju, waqt li jiprijoritizzaw nefqa favorevoli għal tkabbir sostenibbli
f'oqsam bħar-riċerka u l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u l-enerġija. L-Istati Membri kollha
għandhom juru li l-Programmi ta' Stabbiltà jew Konverġenza tagħhom huma bbażati fuq
tkabbir prudenti u tbassir ta' introjtu.
• L-Istati Membri fi proċedura ta' żbilanċ eċċessiv għandhom jispjegaw il-pjan tan-nefqa u lmiżuri wiesgħa li għandhom l-intenzjoni jieħdu sabiex jeliminaw l-iżbilanċi eċċessivi
tagħhom.
• L-Istati Membri li qed jiffaċċjaw żbilanċi baġitarji strutturali kbar ħafna, livelli għoljin
ħafna ta' dejn pubbliku jew livelli għoljin ta' diffikultà finanzjarja jeħtieġ li jantiċipaw l-
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isforzi tagħhom fl-2011. Fejn it-tkabbir ekonomiku jew l-introjtu jirriżultaw ogħla minn
dak mistenni, il-konsolidazzjoni fiskali għandha tkun aċċellerata.
• Xi Stati Membri jistgħu jkollhom bżonn iżidu t-taxxi. It-taxxi indiretti jiffavorixxu iktar ittkabbir minn taxxi diretti u l-estenzjoni tal-bażijiet tat-taxxa hija ppreferuta meta mqabbla
maż-żieda fir-rati tat-taxxa. Is-sussidji mhux ġustifikati, pereżempju sussidji li jagħmlu
ħsara ambjentali, għandhom ikunu eliminati.
2.

Il-Korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi

Żbilanċi makroekonomiċi kbar u persistenti huma sors maġġuri ta' vulnerabbiltà, speċjalment
fi ħdan iż-żona tal-euro. Ħafna Stati Membri jeħtieġ li jieħdu ħsieb in-nuqqas ta'
kompetittività tagħhom b'urġenza kbira.
• L-Istati Membri bi żbilanċi kbar fil-kont kurrenti u livelli għolja ta' dejn għandhom iressqu
miżuri korrettivi konkreti (dawn jistgħu jinkludu moderazzjoni stretta u kontinwa tal-pagi,
inkluża r-reviżjoni tal-klawżoli ta' indiċjar fis-sistemi ta' negozjar).
• L-Istati Membri li għandhom surplus kbir fuq il-kont kurrenti għandhom jidentifikaw u
jittrattaw is-sorsi ta' domanda interna persistentement dgħajfa (inkluża iktar
liberalizzazzjoni tas-settur tas-servizzi u t-titjib fil-kundizzjonijiet għall-investiment).
Madanakollu, fejn id-domanda interna tibqa' xorta baxxa minħabba falliment politiku jew
tas-suq, għandhom jiddaħħlu politiki xierqa.
3.

L-iżgurar ta' stabbiltà fis-settur finanzjarju

Fuq il-livell tal-UE, il-qafas regolatorju irid ikun rinfurzat iktar, waqt li l-kwalità tassuperviżjoni għandha tittejjeb mill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistematiku (ESRB) u lAwtoritajiet Superviżorji Ewropej, li saru operazzjonali fil-bidu tal-2011. Ir-ristrutturar talbanek irid ikun aċċellerat biex tiġi ssalvagwardjata l-istabbiltà finanzjarja u biex jiġi sostnut
il-provvediment tal-kreditu għall-ekonomija reali.
• Ir-ristrutturar tal-banek, u partikolarment ta' dawk li rċevew ammonti sinifikanti ta'
għajnuna mill-istat, huwa essenzjali għar-ritorn tal-vijabbiltà tagħhom fuq perjodu twil u
biex ikun żgurat funzjonament xieraq tal-kanal tal-kreditu. L-appoġġ finanzjarju pubbliku
għas-settur bankarju inġenerali għandu jkun irtirat gradwalment, b'kunsiderazzjoni talbżonn li tkun issalvagwardata l-istabbiltà finanzjarja.
• Skont il-qafas Basel III li ġie ffirmat reċentament, il-banek ser ikunu mitluba biex isaħħu
progressivament il-bażi kapitali tagħhom sabiex itejbu l-kapaċità tagħhom li jifilħu għal
impatti negattivi. Il-Kummissjoni qed taħdem ukoll fuq qafas komprensiv ta' riżoluzzjoni
bankarja. Barra minn dan, test tal-istress ieħor iktar ambizzjuż u strett ser isir mal-UE
kollha fl-2011.
II.

L-IMMOBILIZZAR TAS-SWIEQ TAX-XOGĦOL,
OPPORTUNITAJIET TAX-XOGĦOL

IL-ĦOLQIEN

TA'

Hemm ir-riskju ta' ritorn għat-tkabbir mingħajr ma jkun hemm ħolqien dinamiku biżżejjed ta'
impjiegi. It-trattament tal-qgħad u l-prevenzjoni mill-esklużjoni mis-suq tax-xogħol għal
żmien twil huma essenzjali. Wieħed mill-ħames miri tal-UE fl-istrateġija "Ewropa 2020"
huwa li r-rata ta' impjiegi togħla għal 75% sal-2020. L-indikazzjonijiet attwali huma li l-UE
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mhux ser tilħaq din il-mira għal 2-2.4% - nuqqas li jista' jitpatta permezz tal-adozzjoni ta'
miżuri biex jinħolqu l-impjiegi u tiżdied il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema. Minħabba lpopolazzjoni tal-UE li qiegħda tixjieħ u l-użu relattivament baxx ta' ħaddiema meta mqabbel
ma' partijiet oħra tad-dinja, huma meħtieġa riformi biex jippromwovu l-ħiliet u biex joħolqu
inċentivi biex wieħed jaħdem.
4.

Nagħmlu x-xogħol iktar attraenti

Ir-rati għolja ta' qgħad flimkien mal-parteċipazzjoni baxxa fis-suq tax-xogħol u inqas sigħat
maħduma meta mqabbla ma' partijiet oħra tad-dinja jfixklu l-prestazzjoni ekonomika tal-UE.
Ir-rata ta' parteċipazzjoni ta' dawk li jaqalgħu introjtu baxx, żgħażagħ u dawk li jaqalgħu ttieni paga hija baxxa b'mod inkwetanti. Dawk li huma l-iktar vulnerabbli jiffaċċjaw ir-riskju li
jkunu esklużi mill-impjieg għal tul ta' żmien. B'rispons għal dan, t-taħriġ u t-tfittxija għaxxogħol għandhom ikunu marbuta iktar mill-qrib mal-benefiċċji.
• It-tneħħija tat-taxxi lil hinn mix-xogħol għandha tkun prijorità għall-Istati Membri kollha
sabiex jistimulaw id-domanda għax-xogħol u joħolqu t-tkabbir.
• Is-sistemi ta' benefiċċji fiskali, l-arranġamenti ta' xogħol flessibbli u l-faċilitajiet fejn
jieħdu ħsieb it-tfal għandhom ikunu maħsuba biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta' dawk li
jaqalgħu t-tieni paga fid-dinja tax-xogħol. Jeħtieġ li jiżdiedu l-isforzi biex jitnaqqas ixxogħol mhux iddikjarat kemm billi jissaħħaħ l-infurzar ta' regoli eżistenti kif ukoll billi
jiġu rriveduti s-sistemi tal-benefiċċji fiskali.
5.

Ir-riforma tas-sistemi tal-pensjonijiet

Il-konsolidazzjoni fiskali għandha tkun sostnuta mir-riforma tas-sistemi tal-pensjonijiet, biex
isiru iktar sostenibbli.
• L-Istati Membri li għadhom ma għamlux dan għandhom iżidu l-età tal-irtirar u jorbtuha
mal-istennija tal-għomor.
• Bħala prijorità l-Istati Membri għandhom inaqqsu l-iskemi għall-irtirar bikri, u jużaw
inċentivi immirati biex jimpjegaw ħaddiema ikbar fl-età u jippromwovu t-tagħlim tul ilħajja.
• L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-iżvilupp ta' tfaddil privat kumplimentari biex
jittejjeb l-introjtu tal-irtirar.
• Fid-dawl tal-bidla demografika, l-Istati Membri għandhom jevitaw li jadottaw miżuri
relatati mas-sistemi tal-pensjoni tagħhom li jfixklu s-sostenibbiltà u s-suffiċjenza talfinanzi pubbliċi tagħhom fuq perjodu twil.
• Il-Kummissjoni ser tanalizza d-Direttiva dwar il-fondi tal-pensjonijiet2 u se tippreżenta
miżuri bħala segwitu għall-Green Paper dwar il-Pensjonijiet li tnediet fl-2010.
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Id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u
s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-provvista ta’ irtirar okkupazzjonali (ĠU L 235 , 23.09.2003
p. 10).
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6.

Ir-riabilitizzazzjoni tal-qiegħda fis-suq tax-xogħol

Is-sistemi soċjali Ewropej ħadmu biex jipproteġu lin-nies waqt il-kriżi. Madanakollu, ladarba
l-irkupru qabad ir-ritmu, il-benefiċċji għall-qiegħda għandhom ikunu riveduti biex ikun żgurat
li dawn jipprovdu inċentivi biex wieħed jaħdem, jevitaw dipendenza fuq il-benefiċċji u
jappoġġjaw adattabbiltà għaċ-ċikli tan-negozju.
• L-Istati Membri għandhom ifasslu benefiċċji biex bihom jippremjaw lill-qiegħda li
jirritornaw għax-xogħol jew inċentivi biex dawn jibdew jaħdmu għal rashom permezz ta'
appoġġ għal żmien limitat, u l-kondizzjonalità li torbot aktar mill-qrib it-taħriġ u t-tfittxija
għax-xogħol mal-benefiċċji.
• Jeħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li x-xogħol irendi permezz ta' iktar koerenza bejn illivell ta' taxxi fuq l-introjtu (speċjalment fuq introjtu baxx) u l-benefiċċji għall-qiegħda.
• Jeħtieġ li l-Istati Membri jadattaw is-sistemi tagħhom tal-assigurazzjoni għall-qgħad għaċċiklu ekonomiku, sabiex il-protezzjoni tkun rinfurzata fi żminijiet meta l-ekonomija tmur
għall-agħar.
7.

L-Ibbilanċjar tas-sikurezza u l-flessibbiltà

F'xi Stati Membri l-leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tal-impjiegi toħloq riġidità fis-suq taxxogħol, u toħnoq żieda fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Tali leġiżlazzjoni dwar ilħarsien tal-impjiegi għandha tkun riformata biex tnaqqas il-protezzjoni żejda tal-ħaddiema
b'kuntratti permanenti, u biex tipprovdi protezzjoni lil dawk li jitħallew barra jew fuq ilmarġini tas-suq tax-xogħol. Fl-istess waqt, it-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u t-titjib talkisbiet edukattivi huma essenzjali biex jgħinu liż-żgħażagħ ikollhom aċċess għas-suq taxxogħol.
• L-Istati Membri jistgħu jdaħħlu iktar kuntratti miftuħa3 minflok il-kuntratti temporanji jew
prekarji eżistenti sabiex itejbu l-perspettivi tax-xogħol għal rekruti ġodda.
• L-Istati Membri għandhom jissimplifikaw ir-reġimi tagħhom għar-rikonoxximent talkwalifiki professjonali biex jiffaċilitaw iċ-ċirkolazzjoni ħielsa taċ-ċittadini, ħaddiema u
riċerkaturi.
III.

MIŻURI BIKRIJA LI JSAĦĦU T-TKABBIR

L-UE se tilħaq biss il-miri ambizzjużi tagħha tal-Ewropa 2020 għal tkabbir sostenibbli u
inklussiv jekk ir-riformi strutturali urġenti jkunu antiċipati fis-swieq tas-servizzi u tal-prodotti
biex itejbu l-ambjent tan-negozji. Biex jibqgħu kompetittivi f'ekonomija globalizzata l-Istati
Membri jridu jibdew b'urġenza r-riformi strutturali sostanzjali meħtieġa biex itejbu leċċellenza tar-riċerka tagħna u l-kapaċità tagħna ta' innovazzjoni u l-bidla ta' ideat fi prodotti
u servizzi li jissodisfaw id-domanda tas-swieq bi tkabbir għoli, javvantaġġaw ruħhom millkapaċitajiet teknoloġiċi tal-industrija tagħna u l-għajnuna lill-SMEs biex jikbru u jsiru
internazzjonali. L-aġenda tar-riforma tal-UE ser ikollha wkoll tagħmel użu minn sorsi ġodda
ta' tkabbir billi tbiddel il-limiti tal-iżvilupp tradizzjonali bbażat fuq ir-riżorsi, f'opportunitajiet
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ekonomiċi ġodda permezz ta' iktar effiċjenza fl-użu tar-riżorsi. Trid ukoll tagħmel użu millvantaġġ tal-innovatur li għandha l-UE fuq prodotti u servizzi ambjentali kompetittivi.
Is-Suq Uniku jista' jkun sors importanti ta' tkabbir – kif diġà spjegat fil-Komunikazzjoni dwar
l-Att dwar is-Suq Uniku - sakemm jittieħdu deċiżjonijiet malajr biex jitneħħew l-ostakoli li
baqa'. Biex issaħħaħ is-Suq Uniku, fl-Att dwar is-Suq Uniku, il-Kummissjoni sejra għalhekk
tagħti prijorità lill-miżuri li jsaħħu t-tkabbir fl-2011-2012 kif spjegat hawn taħt.
8.

L-isfruttar tal-potenzjal tas-Suq Uniku

L-ostakoli għad-dħul fis-suq u għall-intraprendenza għadhom akuti fis-suq uniku. Is-servizzi
transkonfinali jirrapreżentaw biss 5% tal-PDG, inqas minn terz tal-kummerċ f'merkanzija u
7% biss tal-konsumaturi jixtru onlajn minħabba r-restrizzjonijiet numerużi li jfixklu l-iżvilupp
ta' bejgħ transkonfinali onlajn.
• L-Istati Membri kollha għandhom jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva dwar is-Servizzi. IlKummissjoni qed tevalwa l-implimentazzjoni tagħha, u l-potenzjal għall-iktar miżuri li
jsaħħu t-tkabbir permezz ta' ftuħ ulterjuri fis-settur tas-servizzi.
• L-Istati Membri għandhom jidentifikaw u jneħħu restrizzjonijiet mhux ġustifikati fuq isservizzi professjonali bħall-kwoti u sħubiji obbligatorji ("closed shops"), flimkien ma'
restrizzjonijiet fuq l-industrija bl-imnut, bħal-limitazzjonijiet sproporzjonati dwar il-ħinijiet
tal-ftuħ u taqsim f'żoni.
• Fl-2011 il-Kummissjoni ser tipproponi miżuri biex jeliminaw differenzjar fuq bażi
ġeografika fil-kummerċ elettroniku fis-Suq Uniku. Hija ser tipproponi wkoll qafas
Ewropew għall-proprjetà intellettwali, minħabba li dan huwa fattur ewlieni għall-iżvilupp
kemm tal-kummerċ elettroniku kif ukoll tal-industriji diġitali.
• Minbarra li se tibqa' tagħmel pressjoni sabiex tintlaħaq il-konklużjoni taċ-Ċiklu ta' Doha ,
il-Kummissjoni ser tavvanza n-negozjati dwar il-Ftehimiet għall-kummerċ ħieles ma'
msieħba bħall-Indja, il-Kanada u Mercosur, u tintensifika x-xogħol fuq il-konverġenza
regolatorja ma' msieħba maġġuri u żżid is-simetrija fl-aċċess għas-swieq tal-akkwist
pubbliku fil-pajjiżi żviluppati u ekonomiji kbar tas-swieq emerġenti.
• Fl-2011, ser tkun proposta leġiżlazzjoni li tippermetti l-iffissar ta' standards b'mod rapidu u
interoperabbli inkluż fl-ICT.
• Minkejja li hu sensittiv, ix-xogħol dwar it-tassazzjoni għandu jimxi 'l quddiem. Dan
għandu potenzjal ekonomiku importanti biex jistimula t-tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi,
inaqqas il-piż amministrattiv u jneħħi l-ostakoli fis-Suq Uniku. It-trattament tat-taxxa li hu
ta' żvantaġġ għall-kummerċ jew l-investiment transkonfinali għandu jkun eliminat. B'mod
partikolari, fl-2011, il-Kummissjoni ser tipproponi miżuri biex timmodernizza is-sistema
tal-VAT, tintroduċi Bażi tat-Taxxa Korporattiva Komuni u Konsolidata, u tiżviluppa
approċċ Ewropew ikkoordinat għat-tassazzjoni tas-settur finanzjarju. Il-progress dwar ittassazzjoni jimplika wkoll it-tnaqqis ta' taxxi fuq ix-xogħol għal minimu neċessarju u ladattament tal-qafas Ewropew dwar it-tassazzjoni fuq l-enerġija f'konformità mal-objettivi
tal-UE dwar l-enerġija u l-klima.
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9.

L-attrazzjoni ta' kapital privat biex jiffinanzja t-tkabbir

Soluzzjonijiet innovattivi huma meħtieġa biex jimmobilizzaw b'mod urġenti parti ikbar tattfaddil privat tal-UE u dak barrani.
• Il-Kummissjoni ser tagħmel proposti għall-bonds ta' proġetti tal-UE maħsuba biex
jgħaqqdu l-finanzjament pubbliku u dak privat għal investimenti ta' prijorità partikolarment
fl-enerġija, it-trasport u l-ICT u ser tinkludi wkoll dawn l-istrumenti finanzjarji innovattivi
fil-proposti li jmiss tagħha għall-Qafas Finanzjarju Multiannwali li ġej.
• Biex tiffaċilita l-aċċess tal-SMEs u ta’ negozji żgħar innovattivi għall-finanzjament, ilKummissjoni ser tagħmel proposti li jippermettu fondi ta' kapital tar-riskju stabbiliti fi Stat
Membru li joperaw liberament fi kwalunkwe pajjiż fl-UE u li jeliminaw l-ostakoli fiskali li
baqa' għall-attivitajiet transkonfinali.
10.

Il-Ħolqien ta' aċċesss kosteffikaċi għall-enerġija

L-enerġija hija varjant ewlieni għat-tkabbir. Għan-negozju, il-prezzijiet tal-enerġija huma
element ewlieni tal-kost. Għall-konsumaturi, il-kontijiet tal-enerġija jirrapreżentaw element
importanti tal-baġit domestiku u sfida partikolari għall-familji b'introjtu baxx. Il-pjanijiet
attwali tal-Istati Membri qed jirriskjaw li jkunu 'l-bogħod wisq mill-mira ġenerali għalleffiċjenza fl-enerġija ta' 20% stabbilita fl-istrateġija "Ewropa 2020". Dan iwassal għallopportunitajiet mitlufa għat-tkabbir f'bosta setturi u reġjuni u telf ta' possibbiltajiet għallħolqien ta' impjiegi.
• L-Istati Membri għandhom jimplimentaw malajr u bis-sħiħ it-tielet pakkett dwar l-enerġija
fis-suq intern.
• Jeħtieġ li l-Istati Membri jżidu l-effiċjenza fil-politiki tagħhom dwar l-enerġija. Dan
iwassal għal tfaddil sinifikanti u joħloq impjiegi fis-setturi tal-kostruzzjoni u s-servizzi.
• Fl-2011, il-Kummissjoni ser tipproponi inizjattivi biex tmexxi 'l quddiem l-infrastruttura
tat-trasport, l-enerġija jew it-telekomunikazzjoni meħtieġa għal suq uniku verament
integrat.
• Il-Kummissjoni qed tiżviluppa standards għall-UE kollha għall-prodotti li huma effiċjenti
fl-enerġija biex tgħin l-espansjoni tas-swieq għall-prodotti u t-teknoloġiji innovattivi.
L-iżgurar ta' riżultati konkreti
L-iktar kompitu urġenti fl-2011/2012 hu li jiġi evitat ċiklu vizzjuż ta' dejn mhux sostenibbli,
tfixkil tas-swieq finanzjarji u tkabbir ekonomiku baxx. L-ewwel prijorità tal-Istħarriġ Annwali
dwar it-Tkabbir hija li jiġu stabbiliti politiki baġitarji fuq bażi soda permezz ta'
konsolidazzjoni fiskali rigoruża, u li jitreġġa' lura s-settur finanzjarju għal funzjonament
normali. It-tieni prijorità hija t-tnaqqis malajr tal-qgħad permezz ta' riformi fis-suq taxxogħol. Iżda li wieħed jittratta dawn iż-żewġ prijoritajiet ikun ineffettiv jekk ma jsirx sforz
kbir biex fl-istess waqt ikun antiċipat it-tkabbir.
Tali politiki jkollhom impatt pożittiv ukoll fuq il-konsolidazzjoni baġitarja, billi jiġġeneraw
introjtu ikbar mit-taxxi u nefqa pubblika aktar baxxa fuq it-trasferimenti soċjali, u se jgħinu
biex jitnaqqas ir-riskju ta' żbilanċi makroekonomiċi futuri. Ir-riformi strutturali ser jiġġeneraw
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qligħ saħansitra fuq perjodu qasir. Il-produzzjoni kif ukoll il-gwadanji ta' impjiegi għandhom
jitmexxew 'il quddiem permezz tar-riformi fis-suq tal-prodotti u dak tax-xogħol.
Il-kummerċ huwa fattur b'saħħtu tat-tkabbir. Hemm potenzjal enormi mhux sfruttat għallesportazzjoni tal-prodotti u s-servizzi tal-UE, iżda l-esportazzjoni tal-UE kienet milquta ħażin
ħafna bil-kollass tal-kummerċ globali. Il-prestazzjoni pożittiva tal-esportazzjoni ta' xi Stati
Membri turi li s-suċċess fis-swieq globali jistrieħ mhux biss fuq il-kompetittività fil-prezz
iżda wkoll fuq fatturi usa' bħall-ispeċjalizzazzjoni fis-settur, l-innovazzjoni, u l-livelli ta' ħiliet
li jsaħħu l-kompetittività vera.
F' dan l-ewwel Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir il-Kummissjoni stabbilit 10 azzjonijiet
għall-UE fl-2011/2012, ankrati fl-istrateġija "Ewropa 2020". Hija tipproponi li dawn
jifformaw il-bażi għal ftehim mill-Kunsill Ewropew li l-Istati Membri għandhom jimpenjaw
ruħhom għall-implimentazzjoni ta' dawn l-10 azzjonijiet. Minħabba l-interdipendenzi tal-Istati
Membri, b'mod partikolari fiż-żona tal-euro, il-kordinazzjoni ex-ante fil-Kunsill hija element
essenzjali tas-semestru Ewropew.
Abbażi tal-gwida tal-Kunsill Ewropew, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw, sa nofs
April, l-impenji nazzjonali fl-istrateġiji baġitarji tagħhom għal perjodu medju skont ilProgrammi ta' Stabbiltà jew Konverġenza u għandhom jispjegaw fil-Programmi Nazzjonali ta'
Riforma tagħhom il-miżuri meħtieġa biex jirriflettu r-rispons komprensiv għall-kriżi, ankrat
fl-Istrateġija "Ewropa 2020". Abbażi ta' rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni, il-Kunsill
ser joħroġ, qabel is-sajf, gwida politika speċifika għal kull pajjiż li l-Istati Membri għandhom
jikkunsidraw meta jippreparaw il-baġits tagħhom għall-2012 u fl-implimentazzjoni tal-politiki
tagħhom għat-tkabbir. Fl-ispirtu tal-approċċ integrat għall-kordinazzjoni tal-politika, ilKunsill ser jivvaluta l-istrateġiji fiskali u dawk għat-tkabbir flimkien, se jagħti ħarsa lejn lambizzjoni tagħhom, il-konsistenza u l-implikazzjonijiet tagħhom fil-livell tal-UE inklużi linterdipendenzi fi ħdan iż-żona tal-euro.
Il-Kummissjoni tipproponi li l-laqgħat li ġejjin tal-Kunsill Ewropew għandhom regolarment
janalizzaw l-implimentazzjoni tagħha, biex jidentifikaw lakuni fuq livell nazzjonali u tal-UE u
biex jaqblu malajr fuq miżuri korrettivi. Il-proposti mniżżla f'din il-Komunikazzjoni diġà
jippermettu lill-Kunsill Ewropew, matul il-laqgħa li jmiss, jieħu passi konkreti biex iżomm u
jaċċellera l-momentum tal-isforzi għall-antiċipazzjoni u ż-żieda tat-tkabbir, u biex jaqbel fuq
l-iskeda għall-implimentazzjoni tar-rispons komprensiv għall-kriżi. Għal dan tal-aħħar, ilKunsill Ewropew diġà qabel fuq żewġ valuri referenzjarji: biex ikun iffinalizzat ix-xogħol
dwar il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) sa Marzu u l-pakkett leġiżlattiv li jsaħħaħ
il-governanza ekonomika fl-UE sa Ġunju. Sadanittant, il-pubblikazzjoni tar-riżultati ta' test
tal-istress ġdid ser jipprovdu gwida għall-istrateġija li għandha tkun segwita biex jitlesta lirkupru tas-settur bankarju.
Dan l-ewwel Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir huwa trażmess ukoll lill-Parlament Ewropew
u lill-Istituzzjonijiet l-oħra u l-parlamenti nazzjonali.
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