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I.

Inwettqu dak li wiegħdna u nħejju għall-futur

Ix-xhur li ġejjin se jkunu deċiżivi għall-Unjoni Ewropea tagħna. F’Mejju li ġej, l-Ewropej se
jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Kif enfasizza l-President tal-Kummissjoni
fid-Diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni fit-12 ta’ Settembru 2018, id-deċiżjonijiet li jagħmlu
se jirriflettu l-fiduċja tagħhom fil-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tipprovdi soluzzjonijiet
għall-isfidi li ma jistgħux jiġu indirizzati minn xi Stat Membru li jaġixxi waħdu.
Sfidi bħal dik li jiġi żgurat li l-Ewropa terġa’ lura lejn it-tkabbir ekonomiku jibbenefika
minnhom tassew kulħadd u dan ifisser li jrid isir investiment fl-impjiegi tal-ġejjieni u li
għandha tinsilet opportunità mit-tranżizzjoni lejn teknoloġija diġitali u dik b’livell baxx ta’
emissjonijiet tal-karbonju. L-isfidi marbuta mal-migrazzjoni, li anki jekk in-numri naqsu
sewwa mis-snin tal-kriżi tal-2015-2016, se jibqgħu magħna għal xi żmien u se jkun hemm
bżonn ta’ soluzzjonijiet Ewropej sostenibbli. L-isfidi għas-soċjetajiet demokratiċi tagħna,
għall-valuri u s-sigurtà tagħna, li jirriżultaw minn attakki terroristiċi u ċibernetiċi, kif ukoll,
dejjem aktar, minn kampanji ta’ diżinformazzjoni. Sfidi li jirriżultaw minn sitwazzjoni dinjija
dejjem aktar volatili li fiha d-demografija, il-kompetizzjoni għar-riżorsi, u t-tibdil fil-klima li
jeħtieġu spinta kondiviża lejn is-sostenibbiltà, filwaqt li xi wħud qed jiddubitaw dwar limpenn tagħhom lejn l-istituzzjonijiet u r-regoli li sawru l-ordni dinji, għat-tajjeb, f’dawn laħħar 50 sena.
Aktar minn qatt qabel, l-Ewropa teħtieġ li turi li l-Unjoni tagħna hija magħquda, qawwija u
demokratika u li huwa flimkien biss li nistgħu naslu għal soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi u
b’hekk nipproteġu, nagħtu s-setgħa u niddefendu liċ-ċittadini tagħna.
Fil-Programmi ta’ Ħidma annwali tagħna sa mill-bidu tal-mandat, din il-Kummissjoni ffukat
fuq l-akbar sfidi fejn nemmnu li l-azzjoni Ewropea tkun tista’ tagħmel differenza. Permezz
tal-inizjattivi ppreżentati flimkien mad-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni, issa ppreżentajna lproposti leġiżlattivi kollha meħtieġa biex tkun tista’ sseħħ bidla pożittiva fl-10 prijoritajiet talKummissjoni Ewropea għall-2014-2019. Flimkien mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill,
wasalna għal ftehim dwar kważi nofs dawn il-proposti, u aktar minn 20 fil-mija oħra huma
avvanzati sew fil-proċess leġiżlattiv. Il-prijorità issa trid tkun li l-bqija tal-proposti, inklużi lproposti prijoritarji kollha identifikati fid-Dikjarazzjonijiet Konġunti, isiru leġiżlazzjoni, u
mbagħad li din tiġi implimentata b’mod effettiv. Id-djalogu li l-Kummissjoni kellha malParlament Ewropew u l-Kunsill fit-tħejjija ta’ dan il-Programm ta’ Ħidma kkonferma li hemm
impenn komuni biex il-pass jinżamm u jitħaffef. Issa huwa ż-żmien li nuru li flimkien nistgħu
naslu għar-riżultati.
Biex tibqa’ ffukata fuq dak li diġà hemm fuq il-mejda, fil-Programm ta’ Ħidma ta’ din issena, il-Kummissjoni qiegħda tippreżenta biss għadd limitat ta’ inizjattivi ġodda, li flimkien
ma’ dawk ippreżentati mad-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni, huma essenzjali biex jitwettqu
b’mod sħiħ l-10 prijoritajiet. Dawn l-inizjattivi jindirizzaw l-isfidi pendenti li jirrikjedu
azzjoni kollettiva u deċiżiva: it-tlestija tal-ħidma fil-qasam tal-migrazzjoni; it-tisħiħ tal-Unjoni
Ekonomika u Monetarja; l-indirizzar ta’ żieda fit-tensjonijiet fis-sistema dinjija tal-kummerċ;
l-indirizzar ta’ sfidi kontinwi għall-Istat tad-Dritt f’xi Stati Membri; u li jinstab ftehim mar1

Renju Unit dwar il-ħruġ tiegħu mill-Unjoni. Il-Kummissjoni se toqgħod attenta wkoll li
timplimenta l-leġiżlazzjoni li ġiet adottata u li tevalwa l-acquis eżistenti biex tħejji għallġejjieni, u qegħdin nipproponu l-irtirar jew ir-revoka ta’ serje ta’ proposti u liġijiet skaduti.
Fl-aħħar nett, il-Programm ta’ Ħidma jmexxi ’l quddiem il-Pjan Direzzjonali lejn Sibiu li
kiseb appoġġ qawwi fil-Parlament Ewropew u ġie adottat fil-Aġenda tal-Mexxejja. Is-Summit
ta’ Sibiu se jsir f’Jum l-Ewropa, fid-9 ta’ Mejju 2019, sitt ġimgħat wara l-Brexit u ġimagħtejn
qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Dan se jkun mument kruċjali għall-UE ta’ 27 biex issawwar ilġejjieni tagħha lejn l-2025. F’dan il-kuntest, huwa importanti li jsir ftehim politiku dwar ilproposta tal-Kummissjoni għal qafas baġitarju futur aktar sempliċi u flessibbli qabel Sibiu. Lil
hinn minn dan, fix-xhur li ġejjin il-Kummissjoni se tagħmel sensiela ta’ kontributi li jħarsu ’l
quddiem bħala tħejjija tas-Summit, sabiex il-mexxejja tal-UE jkunu jistgħu jipprovdu fiduċja
mġedda fil-futur tal-Unjoni tagħna b’27.

II.

Twettiq sħiħ tal-10 prijoritajiet tal-Kummissjoni Juncker qabel l-elezzjonijiet
tal-Parlament Ewropew

Spinta ġdida għall-impjiegi, għat-tkabbir u għall-investiment
L-ekonomija tal-Ewropa sejra tajjeb. It-tkabbir ekonomiku fl-2017 laħaq quċċata li kien ilu
ma jilħaq 10 snin. L-impjiegi u l-investiment reġgħu lura għal-livelli ta’ qabel il-kriżi u l-istat
tal-finanzi pubbliċi tjieb b’mod sinifikanti. Madankollu, is-sitwazzjoni ekonomika, soċjali u
fiskali għadha irregolari fost l-Istati Membri. Hekk kif il-kundizzjonijiet ekonomiċi dinjija
qed jinbidlu, irridu nużaw il-pass attwali biex inkomplu mmexxu 'l quddiem politiki li
jippermettulna naħtfu opportunitajiet ekonomiċi ġodda u li jħejju l-ekonomija biex tkun tista’
tilqa’ għall-isfidi tal-ġejjieni li se jkollna quddiemna.
Dan ifisser li nkomplu ninvestu fir-riformi meħtieġa biex l-Unjoni tibqa’ għaddejja fit-triq ta’
tkabbir stabbli u sostenibbli. Il-proposti moderni, ġusti u bbilanċjati tal-Kummissjoni għallQafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss għall-Unjoni b’27 se jirfed it-twettiq tal-objettivi
komuni tal-Unjoni għall-10 snin li ġejjin. Dawn jiffukaw fuq l-oqsma li l-mexxejja tal-UE fi
Bratislava u f’Ruma qablu dwarhom, fejn l-Unjoni tkun tinsab fl-aħjar pożizzjoni biex tikseb
riżultati. Dawn se jippermettulna nittrattaw sfidi ewlenin bħall-qgħad fost iż-żgħażagħ, ilmigrazzjoni, is-sigurtà, it-trasformazzjoni teknoloġika u diġitali kif ukoll it-tranżizzjoni lejn
ekonomija aktar sostenibbli u b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. Is-Summit ta’ Sibiu
jenħtieġ li jikkonferma l-qbil politiku dwar il-baġit li jmiss. Dan juri li l-Unjoni ta’ 27 hija
magħquda, għandha sens ċar ta’ direzzjoni, u hija lesta u kapaċi tieħu kontroll tad-destin
tagħha u tikseb riżultati għaċ-ċittadini tagħha.
Il-flus pubbliċi għandhom rwol biex jistimulaw it-tip ta’ investiment it-tajjeb, iżda fl-aħħar
mill-aħħar huma n-negozji li joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir. Għalhekk irridu nkomplu
nisfruttaw ir-riżorsi disponibbli. Il-pjan ta’ Investiment għall-Ewropa, il-Pjan Juncker, diġà
ġġenera EUR 344 biljun f’investimenti addizzjonali, u b’hekk qabeż il-mira oriġinali ta’ EUR
315-il biljun, u huwa mistenni li joħloq 1,4 miljun impjieg u jżid il-Prodott Domestiku Gross
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tal-UE b’1,3 % sal-2020. Il-Pjan Juncker issaħħaħ u ġie estiż għall-mobilizzazzjoni ta’
madwar EUR 500 biljun f’investiment addizzjonali sa tmiem l-2020. Il-Kummissjoni se tqis
il-progress u tidentifika modi ulterjuri ta’ kif tingħata spinta lill-investiment, inkluż permezz
tal-programm InvestEU li ġej.
Jeħtieġ ukoll li naqblu dwar il-proposti li fadal biex issir it-tranżizzjoni lejn ekonomija
ċirkolari li tappoġġa l-innovazzjoni, l-impjiegi u t-tkabbir u li tippromwovi l-użu sostenibbli
tar-riżorsi skarsi tagħna. Ftehim rapidu dwar il-proposta dwar plastiks li jintużaw darba huwa
meħtieġ biex jitnaqqas l-ammont ta’ plastik li jagħmel il-ħsara li jispiċċa fl-oċeani u l-ibħra
tagħna u biex il-kumpaniji jiġu pprovduti b’inċentiv qawwi biex ifittxu alternattivi sostenibbli
u innovattivi. Dan jinċentivizza l-innovazzjoni Ewropea u jagħti lill-kumpaniji Ewropej
vantaġġ teknoloġiku fuq il-kompetituri dinjija tagħhom, u b’hekk tingħata spinta lit-tkabbir
sostenibbli u lill-impjiegi għall-futur.
Suq Uniku Diġitali konness
Is-suq Uniku Diġitali diġà qiegħed joffri benefiċċji għall-Ewropej: it-tariffi tar-roaming
spiċċaw, iċ-ċittadini issa jistgħu jaċċessaw l-abbonamenti tal-films, tal-isport, tal-mużika, talvidjows u tal-kotba elettroniċi kull fejn ikunu fl-UE, u minn Diċembru ta’ din is-sena se jkunu
jistgħu jixtru onlajn mingħajr diskriminazzjoni mhux ġustifikata sempliċement minħabba fejn
jgħixu.
Mit-30 inizjattiva leġiżlattiva li l-Kummissjoni għamlet għas-Suq Uniku Diġitali, 18 ġew
adottati fil-liġi. Issa huwa kruċjali li jiġu konklużi l-proposti li fadal, inkluż dwar id-drittijiet
tal-awtur, il-privatezza elettronika u l-liġi kuntrattwali. Huwa importanti li jiġi stabbilit malajr
iċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza Industrijali taċ-Ċibersigurtà, it-Teknoloġija u r-Riċerka
flimkien man-Netwerk ta’ Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali biex jgħin lill-UE żżomm u
tiżviluppa l-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali dwar iċ-ċibersigurtà li huma meħtieġa biex
nassiguraw is-Suq Uniku Diġitali tagħna.
Se nkomplu naħdmu fuq l-isfida emerġenti tal-Intelliġenza Artifiċjali billi nippermettu azzjoni
koordinata madwar l-Unjoni Ewropea u billi nagħmlu segwitu tad-diversi passi stabbiliti aktar
kmieni din is-sena. Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli se jippreżentaw ukoll Pjan ta’
Azzjoni Konġunt ġdid biex jiġi indirizzat it-tixrid mifrux tad-diżinformazzjoni fuq l-internet
fl-Ewropa li jimmina l-fiduċja tal-Ewropej fil-proċessi demokratiċi u fl-istituzzjonijiet kif
ukoll fil-midja indipendenti u ħielsa tagħna. Din hija kwistjoni li l-indirizzar tagħha għandu
importanza partikolari f’dan il-perjodu ta’ qabel l-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla għallParlament Ewropew.
Se nipproduċu wkoll rakkomandazzjoni biex jiġi stabbilit format għall-iskambju tar-Rekords
Ewropej tas-Saħħa Elettroniċi. Dan se jiffaċilita l-iskambju transfruntier ta’ data dwar ilpazjenti. Se jkun ta’ benefiċċju għall-pazjenti u għall-fornituri tal-kura tas-saħħa u se jgħin
biex jippromwovi l-progress mediku permezz tad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa. Filqasam tas-saħħa pubblika, se nipproponu wkoll qafas komprensiv dwar l-interferenti
endokrinali.
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Unjoni tal-Enerġija reżiljenti b’politika dwar it-tibdil fil-klima li tħares ’il quddiem
F’dawn l-aħħar erba’ snin l-UE investiet fl-Unjoni tal-Enerġija tagħna biex tippromwovi
provvisti sostenibbli, indipendenti u siguri għaċ-ċittadini. Aħna mexxejna l-ġlieda dinjija
kontra t-tibdil fil-klima u aħna l-unika ekonomija kbira li lleġiżlat biex tnaqqas l-emissjonijiet
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’mill-inqas 40 % sal-2030 f’konformità mal-Ftehim ta’ Pariġi.
Jeħtieġ li nkomplu l-ħidma biex niżguraw il-qbil mill-koleġiżlaturi dwar il-proposti li fadal
fil-pakkett dwar l-Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha. Biex jitjieb il-funzjonament tas-suq
intern tal-enerġija tal-UE u tissaħħaħ is-solidarjetà bejn l-Istati Membri, huwa essenzjali
wkoll li l-koleġiżlaturi jaqblu dwar regoli komuni għall-pipelines tal-gass li jidħlu fis-suq
Ewropew tal-gass u li jiffinalizzaw il-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar is-swieq tal-elettriku.
Għandna bżonn ukoll ftehim dwar il-proposti tal-Kummissjoni skont il-pakketti ta’ Mobilità
“Ewropa Attiva” biex niżguraw l-implimentazzjoni f’waqtha tal-aġenda tagħna għal mobbiltà
sikura, nadifa u konnessa, u dwar il-proposti tal-Kummissjoni dwar finanzjament sostenibbli
għall-mobilizzazzjoni tal-kapital privat meħtieġ f’appoġġ tal-aġenda tal-UE dwar il-klima u liżvilupp sostenibbli.
L-adozzjoni f’waqtha ta’ dawn il-miżuri se tiżgura li l-għodod ta’ appoġġ u l-qafas legali talpolitika dwar il-klima tal-UE għall-2030 ikunu fis-seħħ. Flimkien, dawn il-politiki dwar ilklima u l-enerġija se jwasslu għal tnaqqis totali tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra
ta’ madwar 45 % sal-2030, li jmorru lil hinn mill-impenn tal-UE skont il-Ftehim ta’ Pariġi li
jnaqqas l-emissjonijiet b’mill-inqas 40 % sal-2030 meta mqabbla mal-1990. Se jpoġġuna
wkoll fuq il-perkors biex jinkiseb it-tnaqqis previst fl-emissjonijiet ta’ madwar 60 % sal-2050.
Dan, madankollu, mhuwiex biżżejjed biex l-UE tkun tista’ tikkontribwixxi għall-objettivi
rigward it-temperatura fil-Ftehim ta’ Pariġi. L-aktar rapport speċjali reċenti tal-Panel
Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima jikkonferma b’mod inekwivoku l-impatti negattivi
tat-tibdil fil-klima, u quddiem dan l-isfond, il-Kummissjoni se tipproponi strateġija tal-UE
għat-tnaqqis fit-tul tal-gassijiet b’effett ta’ serra fil-perjodu ta’ qabel il-Konferenza ta’
Katowice dwar it-Tibdil fil-Klima f’Diċembru 2018. Se nirrappurtaw ukoll dwar l-Istat talUnjoni tal-Enerġija, kif ukoll dwar il-progress li sar biex tiġi promossa l-kapaċità Ewropea
bħala fuq quddiem fis-settur tal-batteriji.
Suq Intern aktar ġust u aktar profond b’bażi industrijali msaħħa
Fl-2018 jitfakkar il-ħamsa u għoxrin anniversarju tas-Suq Uniku. Is-Suq Uniku jifforma
wieħed minn ħamsa tal-ekonomija dinjija, u huwa uniku u huwa l-aktar ass b’saħħtu talEwropa fil-ġenerazzjoni tat-tkabbir ekonomiku u biex jgħin lill-kumpaniji Ewropej jirnexxu,
ikunu innovattivi u joħolqu l-impjiegi. Bis-saħħa tal-piż kollettiv tagħna nistgħu nkunu dawk
li jistabbilixxu xejriet ġodda, kif ukoll punt dinji ta’ referenza fi kwistjonijiet bħall-protezzjoni
tad-data, il-big data, l-intelliġenza artifiċjali u l-awtomazzjoni, u b’hekk nkunu qegħdin
nesportaw il-valuri tagħna u nsawru l-ekonomija dinjija.
Issa jeħtieġ li nwettqu l-wegħda tagħna li nagħmlu l-aħjar użu mill-potenzjal tas-Suq Uniku
fid-dimensjonijiet kollha tiegħu. Huwa essenzjali li jkun hemm qbil dwar il-proposti pendenti
skont il-Pakketti dwar l-Oġġetti u s-Servizzi biex jiġi żgurat li jkun hemm prodotti siguri u
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biex tissaħħaħ il-fiduċja fis-Suq Uniku. Irridu nintensifikaw l-isforzi biex jintlaħaq qbil dwar
il-bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva u fuq il-proposti għal tassazzjoni ġusta u
effiċjenti tal-ekonomija diġitali sabiex il-kumpaniji kollha, kbar u żgħar, iħallsu s-sehem ġust
tagħhom ta’ taxxa fil-post fejn ikunu saru l-profitti tagħhom. Wasal ukoll iż-żmien biex jsir
ftehim dwar il-proposti għal Taxxa fuq il-Valur Miżjud li tkun ġusta u effiċjenti, biex tiġi
ssimplifikata s-sistema b’mod partikolari għan-negozji ż-żgħar, biex tkun reżistenti għallfrodi u biex tiġi mmodernizzata s-sistema ħalli jkun hemm rati mnaqqsa ta’ Taxxa fuq ilValur Miżjud. Jenħtieġ li jsir ftehim ukoll dwar il-proposti tal-liġi tal-kumpaniji biex jiġi
żgurat li d-dritt tal-kumpaniji li jiċċaqilqu u jikbru lil hinn mill-fruntieri nazzjonali ma jkunx
abbużat minn xi ftit biex jevadu t-taxxa jew biex jimminaw id-drittijiet tal-ħaddiema. Jenħtieġ
ukoll li jsir ftehim b’mod urġenti dwar il-proposti leġiżlattivi għal Patt Ġdid għallKonsumaturi. Dan il-Patt Ġdid jimmodernizza u jissimplifika l-leġiżlazzjoni tal-konsumatur u
jintroduċi sistema ta’ rimedju individwali msaħħaħ permezz ta’ azzjonijiet rappreżentattivi.
Unjoni tas-Swieq Kapitali li tiffunzjona bis-sħiħ bi swieq profondi u likwidi hija kruċjali
għall-istabbiltà finanzjarja, għall-appoġġ tas-Suq Uniku, u għad-diversifikazzjoni tas-sorsi ta’
finanzjament għan-negozju Ewropew, inkluż għal kumpaniji iżgħar. Ilu issa li wasal iż-żmien
li jsir ftehim dwar il-proposti dwar il-Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew, ir-riforma
dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew, it-titjib tal-arkitettura superviżorja finanzjarja tal-UE
u l-proposta dwar l-insolvenza tan-negozji, ir-ristrutturar u t-tieni opportunità. Jenħtieġ li jsir
ftehim ukoll dwar proposti oħra tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali dwar il-finanzjament kollettiv,
il-bonds koperti, l-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera tal-fondi ta’ investiment, ilpromozzjoni tal-elenkar tal-SMEs fis-swieq pubbliċi, u regoli aktar proporzjonati u effettivi
għad-ditti tal-investiment. Fid-dawl tar-rivelazzjonijiet serji riċenti dwar il-ħasil tal-flus fissettur finanzjarju, huwa wkoll vitali li jsir ftehim malajr dwar il-proposti biex tiġi stabbilita
superviżjoni aktar b’saħħitha kontra l-ħasil tal-flus biex jiġi żgurat li r-regoli jkunu sorveljati
u infurzati aħjar madwar l-UE.
Lil hinn mill-kisba tar-riżultati għan-negozji, is-Suq Uniku huwa wkoll il-garanti ta’ standards
soċjali għoljin u tal-protezzjoni tal-ħaddiema. Sena ilu, fis-Summit Soċjali ta’ Gothenburg, ilParlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea pproklamaw
il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Fil-qasam tal-kompetenzi tagħha, il-Kummissjoni
ħadet azzjoni biex tagħmel segwitu b’inizjattivi konkreti. Issa hemm bżonn ta’ ftehim dwar ittwaqqif ta’ Awtorità Ewropea tax-Xogħol, u dwar il-proposti biex jinħoloq bilanċ aħjar bejn
ix-xogħol u l-ħajja privata u kundizzjonijiet tax-xogħol aktar trasparenti u prevedibbli għal
kulħadd, inklużi persuni li jaħdmu f’kuntratti atipiċi. Jeħtieġ li naqblu dwar ir-reviżjoni tarregoli dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri, dwar ilprotezzjoni tal-ħaddiema kontra s-sustanzi kimiċi li jikkawżaw il-kanċer, u dwar l-aċċess
għall-protezzjoni soċjali. Ilu wkoll li wasal iż-żmien li jiġi ffinalizzat l-Att Ewropew dwar lAċċessibilità, sabiex il-persuni b’diżabilità jkunu jistgħu jeżerċitaw b’mod aktar effettiv iddritt ugwali tagħhom li jipparteċipaw b’mod sħiħ fis-soċjetà u fis-suq tax-xogħol.
Iż-żamma, l-infurzar u l-approfondiment tas-Suq Uniku huma kompitu kontinwu. Jeħtieġ li
nindirizzaw in-nuqqasijiet li fadal u li ntejbu l-mod kif dan jiffunzjona. Għalhekk huwa
importanti ħafna li jintlaħaq ftehim dwar fajls leġiżlattivi pendenti u dwar l-implimentazzjoni
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xierqa tar-regolamentazzjoni fl-Istati Membri. Fid-dawl tad-diskussjoni tal-Mexxejja filKunsill Ewropew ta’ Diċembru, il-Kummissjoni se tippreżenta Komunikazzjoni li tiffoka fuq
l-eliminazzjoni tal-ostakli u l-għażliet li fadal ta’ azzjoni biex jiġi żgurat li l-Ewropa taħtaf lopportunitajiet il-ġodda ta’ ambjent dinji li dejjem qiegħed jinbidel.
Unjoni Ekonomika u Monetarja aktar profonda u aktar ġusta
Fl-1 ta’ Jannar 2019, se niċċelebraw l-għoxrin anniversarju tal-munita unika. Il-euro jintuża
kuljum f’19-il Stat Membru minn 340 miljun Ewropew. Iż-Żona tal-Euro tirrappreżenta kważi
85 % tal-Prodott Domestiku Gross tal-Unjoni tas-27. Hija rreżistiet l-agħar kriżi finanzjarja
tul il-ħajja tagħna u ħarġet aktar b’saħħitha. Issa wasal iż-żmien li niffokaw b’mod aktar ċar
fuq ir-rwol strateġiku li għandu jkollu l-euro fix-xena dinjija u biex jissaħħu s-sisien tiegħu.
It-tlestija tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali għandha importanza partikolari f’dan il-kuntest.
Huwa kruċjali wkoll li jitwettqu l-proposti li huma parti mill-pjan direzzjonali biex tiġi
approfondita l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa, inklużi l-istrumenti baġitarji
proposti permezz tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss. Dan se jgħammar l-Unjoni
Ekonomika u Monetarja – b’mod partikolari l-Funzjoni Ewropea ta’ Stabbilizzazzjoni u lProgramm ta’ Appoġġ għal Riformi – biex tiġi żgurata reżiljenza makroekonomika akbar u
biex jiġu segwiti riformi strutturali u biex tissaħħaħ il-konverġenza. F’Ġunju 2018, fisSummit tal-Euro li fih ipparteċipaw l-Istati Membri kollha, il-Mexxejja qablu li jlestu lUnjoni Bankarja, inkluż permezz tal-ħolqien ta’ garanzija ta’ kontinġenza komuni għall-Fond
Uniku ta’ Riżoluzzjoni u tal-progress lejn l-Iskema Ewropea ta’ Assigurazzjoni tad-Depożiti.
Qablu wkoll fuq it-tisħiħ tar-rwol u l-iżvilupp ulterjuri tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà
bħala għodda għall-ġestjoni tal-kriżijiet. Din il-ħidma jeħtieġ li titmexxa ’l quddiem bħala
prijorità, filwaqt li issa huwa meħtieġ ftehim rapidu b’mod partikolari dwar il-proposti għattnaqqis tar-riskju fis-settur bankarju kif ukoll il-pakkett dwar it-tnaqqis ta’ self improduttiv.
Żona tal-Euro reżiljenti tirrikjedi Stati Membri reżiljenti u konverġenza ekonomika u soċjali
msaħħa mill-ġdid. B’dan l-objettiv f’moħħha, il-Kummissjoni se tkompli ssaħħaħ u tiffoka sSemestru Ewropew biex tappoġġa u tiggwida lill-Istati Membri biex jiksbu tkabbir
sostenibbli, inklużiv u fit-tul.
Kummerċ: Politika kummerċjali bbilanċjata u progressiva għall-immaniġġar talglobalizzazzjoni
L-iskala, il-valuri u l-iskop komuni tagħna jfissru li l-Unjoni Ewropea hija unika bil-fatt li
għandha ftehimiet kummerċjali ma’ 69 pajjiż madwar id-dinja li jammontaw għal 40 % talProdott Domestiku Gross dinji. Iżda ż-żieda fit-tensjonijiet u n-nuqqas dejjem jikber ta’
prevedibbiltà fl-ordni kummerċjali dinji jfissru li għandna bżonn li ndaħħlu mill-ġdid b’mod
kontinwu l-impenn tagħna li nippreservaw u nsaħħu s-sistema internazzjonali bbażata fuq irregoli. Konklużjoni rapida tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun, li huwa lakbar ftehim kummerċjali li qatt ġie nnegozjat mill-Unjoni Ewropea, se tkun sinjal qawwi ta’
dan l-impenn. Se naħdmu wkoll biex niżguraw id-dħul fis-seħħ malajr tal-ftehimiet ma’
Singapore u mal-Vjetnam u biex niffinalizzaw dawk in-negozjati li għalihom intlaħaq ftehim
fil-prinċipju (il-Messiku) jew li diġà jinsabu fi stadju avvanzat bħal dawk taċ-Ċilì u
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MERCOSUR. Irridu wkoll nagħmlu kemm jista’ jkun progress f’negozjati kummerċjali oħra
li għaddejjin bħalissa, inkluż mal-Awstralja u New Zealand.
L-UE għandha kull raġuni li tkun fiduċjuża u assertiva fir-relazzjonijiet kummerċjali tagħna,
iżda aħna mhux se nkunu inġenwi. Huwa importanti li l-koleġiżlaturi jaqblu malajr dwar ilproposta dwar l-iskrinjar tal-investiment dirett barrani, sabiex jimmonitorjaw u jipprevjenu lakkwiżizzjonijiet barranin li jkunu ta’ detriment għall-interessi tal-UE. Wasal ukoll iż-żmien
li l-Istati Membri jtemmu l-impass dwar il-proposta għal Strument ta’ Akkwist Internazzjonali
sabiex inkunu nistgħu nimpedixxu d-diskriminazzjoni kontra l-kumpaniji tal-UE fis-swieq talakkwist ta’ pajjiżi terzi, u biex naqblu dwar ir-riforma tar-regoli dwar l-użu doppju sabiex ilkummerċ ma jkun jista’ qatt jiġi abbużat bħala kopertura għall-oġġetti li jistgħu jintużaw biex
jinkisru d-drittijiet bażiċi tal-bniedem.
Żona ta’ Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali bbażata fuq il-fiduċja reċiproka
Is-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali u tas-sigurtà kienet prijorità ewlenija f’dawn laħħar erba’ snin. Biex jitlesta x-xogħol għal-istabbiliment ta’ Unjoni tas-Sigurtà effettiva issa
huwa kruċjali li jkun hemm qbil dwar il-proposti dwar l-aċċess transfruntier mill-awtoritajiet
tal-infurzar tal-liġi għall-evidenza elettronika, dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri
tal-isplussivi, dwar it-titjib tal-karatteristiċi tas-sigurtà fuq il-karti tal-identità u dwar liffaċilitar tal-aċċess transfruntier għad-data finanzjarja, u għall-użu tagħha, mill-awtoritajiet
tal-infurzar tal-liġi. Irridu wkoll li mmorru lil hinn biex inċaħħdu lit-terroristi l-mezzi biex
jaġixxu billi naqblu fuq miżuri ta’ prevenzjoni kontra t-tixrid ta’ kontenut terroristiku fuq linternet u billi nestendu l-mandat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew biex jinkludi
l-ġlieda kontra t-terroriżmu transfruntier.
Sabiex jiġi żgurat li s-sistemi ta’ informazzjoni Ewropej għas-sigurtà, il-migrazzjoni u lġestjoni tal-fruntieri jaħdmu flimkien b’mod aktar intelliġenti u aktar effiċjenti, il-proposta
dwar l-interoperabbiltà ta’ dawn is-sistemi għandha tiġi miftiehma malajr, flimkien mat-titjib
ta’, pereżempju, is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali, il-Eurodac u sSistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża.
Ir-rivelazzjonijiet mill-iskandlu dwar id-diesel, sa dak magħruf bħala LuxLeaks, mill-Panama
papers sa dak dwar il-każ ta’ Cambridge Analytica wrew li l-informaturi għandhom rwol
importanti biex jinkixfu attivitajiet illegali li huma ta’ ħsara għall-interess pubbliku u għallbenesseri taċ-ċittadini. Għalhekk jeħtieġ li naqblu dwar protezzjoni mtejba għall-informaturi li
jirrappurtaw ksur tal-liġi tal-UE.
Irridu wkoll niżguraw li l-UE tkun tista’ tipprovdi għajnuna b’mod aktar effettiv lil dawk
affettwati minn diżastri naturali billi naqblu dwar il-proposta dwar il-Mekkaniżmu tal-Unjoni
Ewropea għall-Protezzjoni Ċivili (rescEU).
Ir-rispett tal-istat tad-dritt, bħala wieħed mill-valuri tal-Unjoni, huwa essenzjali għaddemokrazija u għar-rispett tad-drittijiet fundamentali. Hija wkoll garanzija essenzjali għallfunzjonament tal-Unjoni Ewropea – bħala suq intern u qasam fejn il-liġijiet jiġu applikati
b’mod uniformi u l-baġit jintefaq tajjeb, u li fih l-Istati Membri u ċ-ċittadini tagħhom ikunu
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jistgħu jaħdmu flimkien fi spirtu ta’ fiduċja reċiproka lejn objettivi komuni. Il-proċedura
stabbilita fit-Trattati biex jiġi determinat jekk hemmx riskju ċar ta’ ksur serju tal-valuri, u
b’mod partikolari l-istat tad-dritt, ġiet attivata fir-rigward ta’ żewġ Stati Membri. Hemm ukoll
tħassib dejjem jiżdied dwar xi Stati Membri oħra. B’konsegwenza ta’ dan, hemm kuxjenza
dejjem tikber li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jeħtieġu jagħmlu aktar biex
isostnu u jinfurzaw l-istat tad-dritt. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni beħsiebha tippreżenta
inizjattiva bil-għan li ssaħħaħ aktar il-qafas tal-istat tad-dritt tal-2014.
Lejn politika ġdida dwar il-migrazzjoni
Il-pressjonijiet migratorji għadhom preokkupazzjoni ewlenija taċ-ċittadini Ewropej, minkejja
li l-kriżi ngħelbet. Il-ġestjoni xierqa tal-migrazzjoni se tibqa’ ta’ sfida għal ħafna snin li ġejjin
u teħtieġ reazzjoni komprensiva.
Il-wasliet irregolari fl-Unjoni Ewropea naqsu b’95 % mill-quċċata li kienu laħqu f’Ottubru
2015. Madankollu, din is-sena wriet ukoll l-importanza tal-viġilanza fuq ir-rotot kollha bi
tnaqqis sostanzjali fir-rotta tal-Mediterran Ċentrali, iżda żdiedu r-rotot tal-Lvant u b’mod
partikolari dawk tal-Mediterran tal-Punent. Ir-rotot migratorji u l-motivazzjonijiet għalihom
qegħdin jinbidlu l-ħin kollu u jeħtieġ li nħejju għall-ġejjieni. Il-prijorità ewlenija tibqa’ lftehim dwar Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil li tiffunzjona sew ibbażata fuq il-prinċipji tarresponsabbiltà u s-solidarjetà. Ħamsa mis-seba’ proposti inizjali għar-riforma tas-Sistema ġew
miftiehma proviżorjament jew parzjalment u l-passi finali lejn l-adozzjoni jenħtieġ li jittieħdu
issa, b’mod li l-bidliet jiġu integrati biex jissaħħu l-kapaċitajiet operazzjonali tal-Aġenzija
Ewropea għall-Ażil ġdida li l-proposta dwarha saret mal-indirizz tal-Istat tal-Unjoni. B’mod
parallel, għandna bżonn niffukaw l-isforzi biex niksbu qbil dwar iż-żewġ proposti li fadal: irriforma tas-sistema ta’ Dublin u r-Regolament dwar il-Proċeduri tal-Ażil.
Politika kredibbli dwar il-migrazzjoni tfisser li nserrħu ras iċ-ċittadini li aħna niġġestixxu
b’mod effettiv il-fruntieri esterni tagħna u li nistgħu kemm nipproteġu lil dawk fil-bżonn kif
ukoll li nibagħtu lura lil dawk li mhumiex. It-tisħiħ tal-koerenza u l-effettività tal-politika
tagħna tar-ritorn u t-tnaqqis tal-inċentivi li jwasslu għall-migrazzjoni irregolari hija kruċjali u
l-Kummissjoni ppreżentat il-proposti neċessarji għal dan. Bl-istess mod, jeħtieġ li nilħqu
malajr qbil dwar ir-riforma tad-Direttiva dwar ir-ritorn u li nsaħħu l-kapaċità tal-Aġenzija
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, billi nistabbilixxu korp permanenti ta’
10 000 gwardja tal-fruntiera tal-UE sal-2020, insaħħu s-setgħat tagħha fil-qasam tar-ritorni, u
nippermettu li din topera b’mod aktar wiesa’ f’pajjiżi sħab barra mill-UE.
Fl-istess ħin, l-Ewropa trid tagħmel aktar dwar il-migrazzjoni legali. Jeħtieġ li nkunu nistgħu
nindirizzaw b’mod adegwat il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u n-nuqqas ta’ ħiliet fil-futur,
filwaqt li nsegwu l-interessi tal-UE. Għalhekk huwa essenzjali li jkun hemm qbil dwar liskema riveduta tal-Karta Blu tal-UE, li se tagħmilha aktar faċli u aktar attraenti għal ċittadini
ta’ pajjiżi terzi b’ħiliet avvanzati li jiġu biex jaħdmu fl-Ewropa u jikkontribwixxu għallprestazzjoni tal-ekonomiji tagħna.
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Sa Diċembru 2018, il-Kummissjoni se tippubblika Komunikazzjoni dwar ir-Reċiproċità talViża sabiex jittieħed kont tas-sitwazzjoni attwali u l-modi possibbli 'l quddiem fir-rigward tassitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ reċiproċità mal-Istati Uniti fil-qasam tal-politika dwar il-viżi.
Attur dinji aktar b'saħħtu
Meta naħdmu għalenija, l-Ewropa jkollha l-piż kollu li għandna bżonn biex inkunu attur dinji
b’saħħtu, li jaħdem għall-paċi, l-iżvilupp sostenibbli, is-sigurtà u l-istabbiltà, filwaqt li
jappoġġa d-demokrazija, jiddefendi d-drittijiet tal-bniedem u jippromwovi l-istat tad-dritt.
Biex jiġi żgurat li dan ikun il-każ, u biswit l-isforzi biex isir ftehim dwar il-programmi
finanzjarji proposti biex jirfdu r-rwol tal-Ewropa bħala attur dinji, il-Kummissjoni se tkompli
tappella għal segwitu rapidu għall-inizjattiva tagħha għal teħid ta’ deċiżjonijiet aktar effiċjenti
fir-rigward tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni tal-UE. Se tkompli wkoll taħdem fuq limplimentazzjoni tal-Istrateġija Dinjija tal-UE dwar il-Politika Barranija u ta’ Sigurtà, b’mod
partikolari fir-rigward tal-Indja, l-Amerika Latina u l-Asja Ċentrali.
L-implimentazzjoni tal-Alleanza ġdida proposta bejn l-Afrika u l-Ewropa għal Investiment
Sostenibbli u l-Impjiegi se titmexxa ’l quddiem. Għal dan il-għan, il-Pjan ta’ Investiment
Estern tal-UE se jkompli jiġi operazzjonalizzat u implimentat biex iwettaq l-objettiv
ambizzjuż tiegħu li jimmobilizza sa EUR 44 biljun f’investimenti sostenibbli sal-2020.
L-implimentazzjoni tal-politika tagħna tal-viċinat kemm fil-Lvant kif ukoll fin-Nofsinhar se
tibqa’ prijorità ewlenija. Fir-rigward tat-tkabbir tal-UE, il-Kummissjoni se toħroġ rapporti
annwali dwar il-progress kollu li jkun sar fir-relazzjoni mal-imsieħba kollha kkonċernati.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tivvaluta u tadotta opinjoni dwar it-talba tal-BożnjaĦerzegovina biex issir kandidat għall-adeżjoni.
Unjoni ta’ Tibdil Demokratiku
F’dawn l-aħħar erba’ snin il-Kummissjoni stinkat biex tagħmel l-Unjoni Ewropea aktar
demokratika, pereżempju billi tiftaħ it-tfassil tal-politika għall-kontributi miċ-ċittadini, billi
żżid it-trasparenza tal-laqgħat bejn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-Kummissjoni u rrappreżentanti ta’ interessi, billi tippubblika mandati ta’ negozjar għal ftehimiet kummerċjali,
u billi tinkorpora prinċipji ta’ Regolamentazzjoni Aħjar fit-tfassil tal-politika. Saru
reviżjonijiet importanti fir-regoli għall-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej, li se jżidu ttrasparenza tar-rabtiet bejn il-partiti politiċi Ewropej u l-partiti membri tagħhom, itejbu lleġittimità demokratika permezz ta’ finanzjament li jirrifletti aħjar l-għażliet tal-elettorat u
jsaħħu l-infurzar biex jiġi evitat l-abbuż tal-infiq pubbliku.
Biex inħarsu l-valuri demokratiċi tagħna, irridu niggarantixxu li l-elezzjonijiet li ġejjin isiru
b’mod ħieles u ġust, u għalhekk huwa urġenti li jsir qbil malajr dwar il-proposti għal
protezzjoni aħjar tal-proċessi demokratiċi tagħna mill-manipulazzjoni minn pajjiżi terzi jew
interessi privati. Jenħtieġ ukoll li jsir qbil, bħala kwistjoni ta' prijorità, dwar il-proposta li
permezz tagħha l-partiti politiċi Ewropej jkunu jistgħu jiġu ssanzjonati għall-ksur talprotezzjoni tad-data personali b'mod li jkun influwenzat b'intenzjoni l-eżitu tal-elezzjonijiet
Ewropej.
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L-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej joffru liċ-ċittadini mod uniku u innovattiv ta’
parteċipazzjoni fit-tfassil tal-aġenda fil-livell tal-UE billi jitolbu direttament lill-Kummissjoni
tieħu azzjoni fuq kwistjonijiet li jolqtuhom. Sabiex l-istrument isir aktar faċli biex jintuża u
biex ikun jista’ jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu, huwa essenzjali li jintlaħaq ftehim malajr dwar
ir-riforma tar-Regolament biex ikun aktar faċli għaċ-ċittadini li jniedu u jappoġġaw inizjattivi
ġodda. Qegħdin nirrispondu wkoll għax-xewqat taċ-ċittadini espressi f’konsultazzjonijiet
pubbliċi, pereżempju bil-proposta biex jintemm it-tibdil fil-ħin darbtejn fis-sena.
Mill-bidu tal-mandat tagħha, din il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtieġa li jkun hemm Unjoni
b’enfasi aktar qawwija fuq l-affarijiet li huma importanti u l-ħtieġa li tittejjeb il-leġittimità
demokratika ta’ dak li tagħmel l-Unjoni. Aspett essenzjali ta’ dan huwa li jiġi żgurat ir-rispett
lejn il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Flimkien ma’ dan il-Programm ta’
Ħidma, il-Kummissjoni qiegħda tippreżenta Komunikazzjoni li tistabbilixxi kif beħsiebna
nsaħħu r-rwol tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità fit-tfassil tal-politika tal-UE,
filwaqt li nibnu fuq il-kontribut rikk li tat mit-Task Force dwar is-Sussidjarjetà, ilProporzjonalità u l-prinċipju ta’ “Isir Anqas b’Mod Aktar Effiċjenti”. F’konformità malfehmiet tat-Task Force, dan se jsir bħala parti mill-aġenda aktar wiesgħa għal
regolamentazzjoni aħjar, inkluż fir-rendikont ippjanat. Mal-Komunikazzjoni hemm irRapporti Annwali dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlamenti
nazzjonali u dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.
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III.

Noffru lill-Ewropej kollha perspettiva b’saħħitha għall-ġejjieni

Is-Summit ta’ Sibiu li se jsir f’Jum l-Ewropa, fid-9 ta’ Mejju 2019 – sitt ġimgħat wara l-Brexit
u ġimagħtejn qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Dan se jkun il-mument meta l-Mexxejja jipprovdu
fiduċja mġedda fil-futur tal-Unjoni l-ġdida tal-27. Il-Kummissjoni se tikkontribwixxi għallproċess li jwassal sa Sibiu, u lil hinn minnu, b’għadd ta’ rapporti u komunikazzjonijiet
b’perspettiva għall-2025. Ippreżentat, jew se tippreżenta, inizjattivi li għandhom l-għan li:










IV.

Jissaħħaħ ir-rwol internazzjonali tal-euro, bħala parti mill-isforzi dinjija biex tissaħħaħ
is-sovranità tal-Ewropa;
Jittejjeb l-użu tal-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata u jkun jista' jsir teħid ta’
deċiżjonijiet b'mod aktar effiċjenti f’oqsma ewlenin ta’ tassazzjoni u politiki soċjali,
sabiex il-leġiżlazzjoni tas-Suq Uniku tal-UE tkun tista’ żżomm il-pass mal-iżviluppi
ekonomiċi u dawk fis-soċjetà, kif ukoll f’diversi oqsma fil-mira tar-relazzjonijiet
esterni tagħna biex toffri l-għodda xierqa għat-teħid ta’ deċiżjonijiet għall-Politika
Estera u ta’ Sigurtà Komuni tagħna;
Issir riflessjoni dwar it-triq lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030 biex tkun bħala segwitu
tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU, inkluż dwar il-Ftehim ta’ Pariġi dwar itTibdil fil-Klima.
Titwitta t-triq għal qafas istituzzjonali ġdid għall-politika tagħna dwar l-enerġija u lklima billi jitfasslu l-opzjonijiet għal votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata msaħħa u
riforma possibbli tat-Trattat Euratom;
Jissaħħaħ aktar il-qafas tal-2014 dwar l-istat tad-dritt;
Jiġi spjegat kif l-Unjoni tkun tista’ ssir aktar magħquda, aktar b’saħħitha u aktar
demokratika f’termini ta’ komunikazzjoni.
Il-Brexit u l-istat ta’ tħejjija

Filwaqt li qed isiru sforzi sinifikanti biex tiġi żgurata l-konklużjoni ta’ ftehim dwar il-ħruġ
ordnat tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea kif ukoll qafas għar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE
u r-Renju Unit, se jkunu meħtieġa ċerti miżuri biex l-acquis tal-UE jiġi adattat fil-kuntest talħruġ tar-Renju Unit u irrispettivament mill-eżitu tan-negozjati. Minbarra sitt atti leġiżlattivi li
diġà jinsabu fuq il-mejda tal-koleġiżlaturi, il-Kummissjoni se tadotta żewġ proposti
leġiżlattivi ta’ tħejjija għall-Brexit li se jindirizzaw, rispettivament, l-istatus tal-viża ta’
ċittadini tar-Renju Unit wara l-ħruġ tar-Renju Unit u l-aġġustament taċ-ċifri għall-konsum
primarju u finali tal-enerġija fil-leġiżlazzjoni dwar l-effiċjenza enerġetika. Il-proposti se
jitressqu f’Novembru 2018 sabiex jitħalla żmien biżżejjed biex il-koleġiżlaturi jadottawhom
qabel id-data tal-ħruġ.
Il-Kummissjoni se tippreżenta wkoll qabel tmiem l-2018 għadd ta’ atti delegati u ta’
implimentazzjoni li huma meħtieġa fil-kuntest tat-tħejjija għall-Brexit. Hija se tkompli
tissorvelja s-sitwazzjoni mill-qrib hekk kif jevolvu n-negozjati, u se tipproponi aktar miżuri
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kif meħtieġ, b’kunsiderazzjoni xierqa għaż-żmien meħtieġ biex il-koleġiżlaturi jlestu
xogħolhom.
V.

Regolamentazzjoni aħjar u l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-Liġi tal-UE

Sa mill-bidu tal-mandat, din il-Kummissjoni investiet ħafna fir-Regolamentazzjoni Aħjar li
issa hija parti mid-DNA tagħna. L-OECD dan l-aħħar ikklassifikat lill-Kummissjoni bħala
waħda mill-entitajiet bl-aqwa prestazzjoni fejn jidħlu l-prattiki regolatorji tajbin. Biex
inkomplu nikkonsolidaw dan il-progress, aħna qegħdin nagħmlu rendikont dwar il-politika
tagħna dwar Regolamentazzjoni Aħjar u se nirrappurtaw fir-rebbiegħa dwar ir-riżultati u llezzjonijiet li għandna nieħdu. Sadanittant, se nagħtu attenzjoni partikolari għall-użu talgħodod tar-Regolamentazzjoni Aħjar tagħna biex nagħtu ħarsa profonda lejn il-politiki
eżistenti tagħna u niżguraw li dawn jibqgħu adattati għall-iskop tagħhom u jiġu evitati spejjeż
żejda. L-Anness II ta’ dan il-Programm ta’ Ħidma jistabbilixxi l-aktar evalwazzjonijiet
sinifikanti u l-Kontrolli tal-Idoneità li se nwettqu, inklużi dawk li jsegwu l-Opinjonijiet talPjattaforma REFIT. Il-pjattaforma se tkompli bil-ħidma tagħha u huwa mistenni li dalwaqt
tadotta Opinjonijiet oħra, u wara dan il-Kummissjoni se tipprovdi preżentazzjoni dettaljata
tas-segwitu tal-opinjonijiet ġodda u tal-passat kollha fit-Tabella ta’ Valutazzjoni REFIT, kif
ukoll fit-tieni Stħarriġ tal-Piż Annwali.
Kwalunkwe regola, irrispettivament minn kemm tkun imfassla u ppreparata b’attenzjoni, tkun
effettiva biss jekk tiġi implimentata kif suppost fil-prattika. Din hija r-raġuni għaliex ilKummissjoni se tkompli tagħti daqstant attenzjoni biex tiżgura li l-liġijiet jiġu applikati
daqskemm tagħti lit-tfassil tagħhom. Iċ-ċavetta għal implimentazzjoni effettiva tad-dritt talUE hija l-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Se
nkomplu ninvolvu ruħna fi djalogu mal-Istati Membri biex nappoġġawhom flimplimentazzjoni tal-liġi tal-UE. Se jkunu meħtieġa sforzi sinifikanti fix-xhur li ġejjin firrigward tal-proċess ta’ traspożizzjoni u implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni li ġiet adottata
reċentement jew li dalwaqt se tiġi adottata. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni se tkompli tagħti
prijorità lil ksur serju tal-liġi tal-UE li jimmina l-valur miżjud tar-regoli tal-UE, u se tieħu
azzjoni soda fejn meħtieġ, kif għamlet reċentement f’oqsma bħall-kwalità tal-arja.

VI.

Konklużjoni

Ix-xhur li fadal ta’ dan il-mandat se jkunu kruċjali biex nuru liċ-ċittadini li ksibna r-riżultati
fejn tidħol l-aġenda tagħna dwar l-Impjiegi, it-Tkabbir, il-Ġustizzja u t-Tibdil Demokratiku.
Il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-2019 jiddeskrivi aġenda ċara u ffukata biex
jitlesta x-xogħol li aħna impenjati li nagħmlu fil-bidu ta’ dan il-mandat. Il-Kummissjoni se
tkompli taħdem b’mod intensiv mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill biex din l-aġenda tkun
kompluta billi tadotta u timplimenta l-proposti kollha li għamlet il-Kummissjoni. Dan l-isforz
komuni Ewropew huwa kruċjali jekk irridu nuru liċ-ċittadini li l-Ewropa tista’ tagħmel
differenza permezz ta’ azzjoni ffukata u effettiva u permezz ta’ riżultati tanġibbli. Fid-9 ta’
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Mejju f’Sibiu se nkunu nistgħu nuru wkoll li l-Unjoni Ewropea tas-27 għandha perspettiva
ċara għall-futur u saħħet il-pedamenti għal Ewropa b’saħħitha, magħquda u sovrana.
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