
L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PATT GĦAT-
TKABBIR U L-IMPJIEGI

RAPPORT LILL-KUNSILL EWROPEW, 18 - 19 TA’ OTTUBRU 2012

compactl.indd   30-31 15/10/2012   09:46:22



 1

 

 

 
 
 

Il-KUMMISSJONI EWROPEA 
 
 
 

L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PATT GĦAT-TKABBIR U L-IMPJIEGI 

RAPPORT LILL-KUNSILL EWROPEW, 18 – 19 TA' OTTUBRU 2012 

Il-Patt għat-Tkabbir u l-Impjiegi miftiehem mill-Kapijiet ta' Stat jew Gvern fil-Kunsill Ewropew f'Ġunju huwa 
parti integrali tar-rispons tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi ekonomika u finanzjarja.  Huwa jikkumplimenta u 
jssaħħaħ l-isforzi kontinwi biex l-istabbiltà finanzjarja titrawwem mill-ġdid u japprofondixxi l-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja.  Azzjoni determinata illum biex jinħolqu t-tkabbir u l-impjiegi u biex titkebbes mill-
ġdid l-ekonomija Ewropea se jagħti d-dividendi matul id-deċennji li ġejjin. 

Il-Kummissjoni ressqet firxa wiesgħa ta' proposti li jsaħħu t-tkabbir li jiffurmaw parti mill-Patt għat-Tkabbir u 
l-Impjiegi u qed taħdem id f'id mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill biex tiżgura l-adozzjoni u l-
implimentazzjoni rapida tagħhom sabiex ir-riżultati utli jistgħu jinħassu fl-ekonomija malajr kemm jista' jkun. 

Sar progress ta' inkoraġġiment f’xi aspetti tal-Patt għat-Tkabbir u l-Impjiegi minn Ġunju, pereżempju ż-
żieda fil-kapital tal-EIB qed titħejja u qed isir progress fuq il-bonds tal-proġetti pilota.  Madankollu, ir-
riżultati f'oqsma oħra kienu diżappuntanti u l-impenn politiku qawwi mill-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern u l-
Parlament Ewropew għadu ma wassalx għal intensifikazzjoni tax-xogħol li għandu jrodd riżultati rapidi fuq 
il-post.   

Dan ir-rapport u l-Anness li hemm mehmuż iqisu l-progress u jenfasizzaw fejn għandhom jirduppjaw l-
isforzi għall-promozzjoni b'mod attiv ta’ opportunitajiet ta' tkabbir. 

Tisħiħ tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020:  
Hemm qbil wiesa’ dwar il-prijoritajiet għar-riforma u l-immodernizzar tal-ekonomija Ewropea.  L-
adozzjoni mill-Kunsill tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 2012 issa jridu jiġu segwiti minn 
azzjoni riżoluta fuq livell nazzjonali biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet fil-prattika.  Is-sistema l-
ġdida tal-governanza ekonomika Ewropea qed turi l-valur tagħha iżda dan mhuwiex komplut:  il-
Ftehim dwar leġiżlazzjoni ‘2pack' biex tissaħħaħ aktar il-koordinazzjoni baġitarja fiż-żona tal-euro tibqa 
prijorità ewlenija.  Progress dwar il-proposti tal-unjoni bankarja tal-Kummissjoni u ħidma fuq medda 
twila ta' żmien dwar l-unjoni ekonomika u monetarja għandhom jgħinu biex tinġieb lura l-fiduċja fl-
ekonomija u joħolqu l-kondizzjonijiet tajbin għat-tkabbir. 

Approfondiment tas-Suq Uniku:  
Il-potenzjal enormi tas-suq uniku bħala magna tat-tkabbir għadna ma sfruttajniex bis-sħiħ.  Progress 
dwar l-azzjonijiet ewlenin tal-ewwel Att dwar is-Suq Uniku kien wieħed irregolari.  L-adozzjoni riċenti 
tal-leġiżlazzjoni ta’ standardizzazzjoni huwa pass tajjeb. Il-Koleġiżlaturi għandhom jimmiraw li jadottaw 
il-proposti ewlenin dwar il-privattiva unitarja, il-kapital ta’ riskju, fondi ta’ investimenti soċjali, il-
kontabilità u riżoluzzjoni alternattiva ta' tilwim qabel tmiem is-sena u jaċċelleraw il-ħidma fuq azzjonijiet 
ewlenin oħra – bħall-akkwist pubbliku, kwalifiki professjonali, l-istazzjonar tal-ħaddiema, it-tassazzjoni 
fuq l-enerġija u l-Firem-e – fejn il-progress s'issa għadu ma laħaqx l-aspettattivi.  Il-Kummissjoni 
għadha kif ipproponiet sett ulterjuri ta' azzjonijiet ġodda li jtejbu t-tkabbir fit-tieni Att dwar is-Suq Uniku.  
Il-Kummissjoni aċċellerat ukoll ix-xogħol tagħha dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi, 
dwar it-tneħħija tar-restrizzjonijiet illegali li fadal fuq strutturi tal-kumpanija jew kapital u dwar l-iffaċilitar 
tal-aċċess għal professjonijiet regolati u tistieden lill-Istati Membri biex jinvolvu ruħhom bis-sħiħ f'din il-
ħidma. 
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Nikkollegaw l-Ewropa: 
Qbilna dwar skadenzi ambizzjużi iżda li jistgħu jintlaħqu għat-tlestija tas-Suq Uniku Diġitali u s-Suq 
Intern tal-Enerġija.  Id-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet li nieħdu issa se jiddeterminaw jekk inkunux nistgħu 
naslu.  Il-Kummissjoni dalwaqt se tfassal Pjan ta' Azzjoni li jagħti d-dettalji dwar dak li għandu jsir minn 
kull Stat Membru biex jitlesta s-Suq Intern tal-Enerġija. Dan il-pjan se jibni fuq id-Direttivi tal-Effiċjenza 
Enerġetika li ġew adottati reċentement.  Bl-istess mod, ir-reviżjoni ta' nofs il-mandat tal-Aġenda 
Diġitali, li għandha tiġi ppubblikata qabel tmiem is-sena, se tenfasizza fejn fadal ostakli u fejn għandha 
tittieħed azzjoni.  Aċċellerazzjoni fil-ħidma fuq il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-immaniġġjar kollettiv 
tad-drittijiet tal-awtur u inizjattivi li jmiss dwar id-drittijiet tal-awtur u s-servizzi awdjoviżivi se tagħmel 
ukoll kontribut ewlieni.  Ftehim ambizzjuż dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa se jkun stqarrija ċara 
tal-intenzjoni li jseħħu l-investimenti meħtieġa fl-infrastruttura tal-enerġija, diġitali u l-infrastruttura tat-
trasport. 

Ħolqien ta’ qafas regolatorju tajjeb għat-tkabbir:   
Il-Kummissjoni se tirrapporta aktar tard fl-2012 dwar il-progress konsiderevoli li sar dwar ir-
Regolament Intelliġenti u se taħden biex tkompli tnaqqas il-piż regolatorju fil-livell tal-UE u dak 
nazzjonali.  Fil-bidu tal-2013, il-Kummissjoni se tippreżenta l-ewwel rapport ta' progress u tabella ta' 
valutazzjoni dwar l-azzjonijiet li għaddejjin biex tadatta r-Regolament tal-UE għall-ħtiġijiet tal-SMEs u l-
mikrointrapriżi. 

Il-bini ta' unjoni tal-innovazzjoni:   
L-innovazzjoni hija l-element deċiżiv għat-tkabbir u l-kompetittività tal-ġejjieni   Il-Kummissjoni wriet kif 
iż-Żona Ewropea tar-Riċerka tista' tiġi msaħħa u ppreżentat strateġija ambizzjuża fuq it-teknoloġiji 
abilitanti essenzjali.  Ftehim dwar Orizzont 2020 u l-programmi COSME taħt l-MFF li jmiss proposti se 
jipprovdu lir-riċerkaturi u l-SMEs bi spinta tant meħtieġa.  L-azzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni fir-
reviżjoni riċenti tal-politika industrijali tal-UE se jgħinu sabiex l-UE żżomm il-vantaġġ teknoloġiku 
tagħha u jiffaċilitaw investiment fl-istadji bikrija ta' teknoloġiji ġodda. 

Investiment fit-tkabbir: 
Il-pakkett ta’ finanzjament ta’ EUR 120 biljun minqux fil-Patt għat-Tkabbir u l-Impjieg għandu potenzjal 
kbir biex jikkatalizza t-tkabbir u aktar investiment mis-settur privat.  Iż-żieda fil-kapital tal-Bank 
Ewropew tal-investiment issa hija maqbula:  90% se jkunu disponibbli mhux aktar tard minn Marzu 
2013.  Il-programm ta’ self għall-2013 tal-BEI se jirrifletti ż-żieda fil-kapaċità tas-self. L-ewwel bonds 
tal-proġett tal-UE se jiġu mnedija fix-xhur li ġejjin sakemm jiġi ffirmat ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-BEI fi tmiem Ottubru.  Il-Bord tal-BEI diġà approva sensiela ta' proġetti.  Il-
Kummissjoni tkompli taħdem mal-Istati Membri biex jipprogrammaw mill-ġdid u jaċċelleraw il-fondi 
strutturali tal-UE biex jappoġġaw it-tkabbir.  Madankollu, id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu din is-
sena dwar il-baġit tal-2013 u l-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss se jkun t-test veru tal-impenn 
kollettiv sabiex jinvestu fit-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività.  Il-Kummissjoni m’ħandhiex biżżejjed 
approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet disponibbli biex tħallas it-talbiet għall-ħlas li qed jiġu sottomessi issa 
mill-Istati Membri.  Dawn huma obbligi legali li għandhom ikunu onorati u dewmien fi ħlasijiet mhux se 
jgħin biex jerġgħu jitrawmu t-tkabbir u l-fiduċja  fl-ekonomija tagħna. 

Il-politika ta' tassazzjoni għat-tkabbir: 
Il-Kummissjoni għamlet sensiela ta’ proposti – pereżempju dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Taxxa 
fuq it-Tfaddil, Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva , tassazzjoni tal-enerġija u mandati ta' 
negozjar għal ftehim dwar it-taxxa tat-tfaddil ma' pajjiżi terzi –, li meta jiġu adottati, se jgħinu biex 
tingħata spinta lid-dħul tal-gvern u toħloq opportunitajiet biex jistimulaw it-tkabbir u l-għajnuna għal 
konsolidazzjoni fiskali.  Madankollu, il-progress fil-Kunsill u l-Parlament s’issa kien inadegwat.  Il-
Kummissjoni tappella għal impenn imġedded għal progress f’dan il-qasam, inkluż ukoll permezz tal-
implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni dwar il-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa inkluż inizjattiva dwar 
rifuġji tat-taxxa li għandhom jiġu adottati aktar tard din is-sena.  Hekk kif ir-rekwiżiti minimi għall-
adozzjoni ta’ taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji permezz ta’ titjib fil-kooperazzjoni huma sodisfatti, 
il-Kummissjoni se tippreżenta proposta għal deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni. 
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Il-ħolqien tal-impjiegi u suq tax-xogħol Ewropew ġenwin: 
L-Istati Membri jridu jkomplu jaġixxu biex iwieġbu għall-isfidi ekonomiċi u soċjali ta’ qgħad għoli u bidla 
demografika.  Il-qafas għall-progress huwa fis-seħħ – il-muftieħ issa huwa l-implimentazzjoni.  Il-
Kummissjoni nediet Pakkett ambizzjuż dwar l-Impjiegi li jistipula l-miżuri ewlenin li jsostnu l-ħolqien tal-
impjiegi, biex titreġġa’ lura d-dinamika tas-suq tax-xogħol u biex tittejjeb il-governanza tal-UE, u hija 
favur l-aċċelerazzjoni tax-xogħol dwar il-portabilità tad-drittijiet għall-pensjoni.  Fil-livell Ewropew, ir-
riforma tal-EURES li ssir pjattaforma ta’ reklutaġġ u apprendistat ġenwina qed tinbena u l-Kummissjoni 
dalwaqt se tipproponi Komunikazzjoni ”Naħsbuha mill-ġdid dwar is-sistemi edukattivi” u Pakkett 
għall-Impjieg għaż-Żgħażagħ li jibni fuq Inizjattiva ta' Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ u li jinkludi 
proposti għal Garanzija għaż-Żgħażagħ.  Il-ħidma fuq il-proposta tal-Kummissjoni dwar id-drittijiet ta’ 
ħaddiema stazzjonati għandhom ikunu aċċelerati. 

Nutilizzaw il-potenzjal tal-kummerċ: 
Qed isir progress fin-negozjati kummerċjali ma’ għadd ta’ msieħba internazzjonali.  Ġew iffirmati 
ftehimiet mal-Perù u mal-Kolombja u l-finalizzazzjoni tal-ftehimiet ma' Singapore u l-Kanada sa tmiem 
is-sena hija possibbli.  Il-Kummissjoni pproponiet Direttivi ta' negozjati fuq il-Ġappun u qed ikomplu n-
negozjati mal-Indja, fejn jinħtieġ impetu ġdid.  Ix-xogħol fuq il-proposti tal-Kummissjoni dwar l-aċċess 
għal swieq tal-akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi wkoll għandu jkunu aċċelerat. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

F’dawn l-oqsma kollha, is-suċċess tal-Patt dwar it-Tkabbir u l-Impjiegi se jeħtieġ 
sħubija b'saħħitha bejn l-Istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri.  Il-
Kummissjoni Ewropea se tkompli taqdi r-rwol tagħha bis-sħiħ u tappella: 

 lill-Kunsill Ewropew biex jikkonferma l-urġenza ta' twassil għal riżultati fuq kull 
aspett tal-Patt għat-Tkabbir u l-Impjiegi;  

 lill-Istati Membri biex isegwu l-isforzi tagħhom ta' riforma b'kuraġġ u 
determinazzjoni, skont ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż miftiehma 
f'Lulju 2012; kif ukoll  

 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jaċċelleraw l-adozzjoni ta’ dawk il-
proposti li għandhom il-potenzjal li jsaħħu t-tkabbir. 



Implimentazzjoni tal-Patt għal Tkabbir u Impjiegi  
Azzjonijiet li għandhom jittieħdu fil-livell tal-Istati Membri 
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INSAĦĦU L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-ISTRATEĠIJA EWROPA 2020 

 
  

Il-progress li sar sa issa 
 

 
Il-passi li jmiss 

Strateġija Ewropa 
2020 

Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi ppreżentati 
mill-Kummissjoni f'Mejju, approvati mill-Kunsill Ewropew 
f’Ġunju u adottati mill-Kunsill f'Lulju. 

L-implimentazzjoni fuq livell nazzjonali tinsab għaddejja. L-
Istati Membri se jimplimentaw is-CSRs permezz ta' programmi 
ta' riforma u tħejjija tal-baġits għall-2013.  

Il-Kummissjoni se tadotta l-Istħarriġ Annwali tat-Tkabbir tal-
2013 f'Novembru.  

  

Għodod ġodda 
għall-governanza 
ekonomika u l-
pressjoni inter 
paribus 

Sett ġdid ta' regoli ta' governanza ekonomika daħal fis-
seħħ f'Diċembru 2011 u beda japplika minn Jannar 2012.  

Il-Kummissjoni ppreżentat l-ewwel Rapport dwar il-
Mekkaniżmu ta' Twissija u segwietu b'analiżijiet fil-fond 
għal 12-il pajjiż. L-iżbilanċi indirizzati permezz ta' 
Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi. 

Regoli ġodda se jkomplu jiġu applikati fis-Semestru Ewropew 
tal-2013.  

L-implimentazzjoni Nazzjonali tas-CSRs. L-AMR għall-2013 se 
jiġi ppreżentat f'Novembru flimkien mal-Istħarriġ Annwali 
dwar it-Tkabbir. 

 

Regolamenti "Two 
Pack" 

Il-Kummissjoni pproponiet żewġ Regolamenti addizzjonali 
biex issaħħaħ is-sorveljanza baġitarja u l-koordinament 
għall-Istati Membri kollha taż-żona tal-euro 
f'Novembru 2011 ("2 pack"). 

Id-diskussjonijiet tat-Trilogu jinsabu għaddejjin - ftehim huwa 
meħtieġ b'mod urġenti. 

 



Implimentazzjoni tal-Patt għal Tkabbir u Impjiegi  
Il-Kontribuzzjoni tal-Politiki Ewropej għat-Tkabbir u l-Impjiegi 
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APPROFONDIMENT TAS-SUQ UNIKU 

 
  

Il-progress li sar sa issa 
 

 
Il-passi li jmiss 

L-Att dwar is-Suq 
Uniku I 
 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposti dwar it-12-il azzjoni 
ewlenin tal-Att dwar is-Suq Uniku I: 
 
Sistema ta' Standardizzazzjoni Ewropea 
 
Privattiva Unitarja 
Fondi ta' Kapital tar-Riskju 
Fondi ta' Investimenti Soċjali 
Simplifikazzjoni tad-Direttivi dwar il-Kontabilità 
Riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim 
Linji Gwida tat-TEN-E 
 
Direttiva dwar it-Tassazzjoni tal-Enerġija 
Kwalifiki Professjonali 
Akkwist pubbliku 
Stazzjonar tal-ħaddiema 
Firem elettroniċi 
Gwida tat-TEN-T u tat-Telekomunikazzjoni 

 
 
 
Adottata f'Ottubru 2012. 
 
Jista' jintlaħaq ftehim sa tmiem l-2012. 
 
 
 
 
 
 
Il-proċess leġiżlattiv mhux qed isegwi l-iskeda: hija meħtieġa 
aċċellerazzjoni 
 

L-Att dwar is-Suq 
Uniku II 
 

Il-Kummissjoni ppreżentat it-tieni Att dwar is-Suq Uniku 
f'Ottubru 2012, fejn identifikat 12 azzjonijiet ewlenin 
ulterjuri li jsaħħu t-tkabbir. 

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti sar-rebbiegħa 
2013, għall-adozzjoni sar-rebbiegħa 2014. 
 

Governanza tas-suq 
uniku 
 

Il-Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni dwar il-
Governanza tas-Suq Uniku f’Ġunju. 
 

Jinsab għaddej xogħol ta' segwitu dwar miżuri biex tiġi 
mgħaġġla t-traspożizzjoni, tiġi rrinforzata l-implimentazzjoni u 
tiġi mmonitorjata u definita azzjoni ta' rimedju. 

Direttiva dwar is-
Servizzi 

Il-Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni dwar l-
implimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi f'Ġunju. 
 

Il-ħidma ta' segwitu dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva se 
tkompli, inkluż permezz ta' proċeduri ta' ksur, evalwazzjoni 
inter paribus u l-iskambju tal-aħjar prattika. 



Implimentazzjoni tal-Patt għal Tkabbir u Impjiegi  
Il-Kontribuzzjoni tal-Politiki Ewropej għat-Tkabbir u l-Impjiegi 
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IL-KISBA TA' SUQ UNIKU DIĠITALI 
 

  
Il-progress li sar sa issa 

 

 
Il-passi li jmiss 

Inizjattiva Ewlenija 
tal-Aġenda Diġitali 
 

Sar progress dwar l-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali, inkluż permezz 
ta' proposti dwar l-immaniġġar tad-drittijiet kollettivi u politika Ewropea 
tal-Ispettru. 

Il-Kummissjoni għandha tippubblika analiżi intermedja qabel tmiem is-sena, fejn 
tispjega x’għad hemm bżonn li jsir fil-livell Ewropew u nazzjonali. 
 

Firma elettronika u 
identifikazzjoni 
elettronika 
 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Regolament f’Ġunju 2012. Il-proċess leġiżlattiv mhux qed isegwi l-iskeda: hija meħtieġa aċċellerazzjoni 

Modernizzazzjoni 
tar-reġim tad-
drittijiet tal-awtur 
 

Direttiva dwar ix-Xogħlijiet Orfni adottata f'Ottubru 2012. Il-Kummissjoni 
ppreżentat proposti dwar l-immaniġġar tad-drittijiet kollettivi. Green 
Paper dwar id-distribuzzjoni onlajn tax-xogħlijiet awdjoviżivi ġiet 
ippubblikata fl-2011. 
 

Il-proċess leġiżlattiv dwar il-ġestjoni tad-drittijiet kollettivi għandu jiġi aċċellerat. 
Il-Kummissjoni se tippreżenta segwitu għall-Green Paper sa tmiem l-2012. 
 

Fatturazzjoni 
elettronika  

Identifikat bħala azzjoni ewlenija fl-Att dwar is-Suq Uniku II. 
 

Il-Kummissjoni se tippreżenta proposta sar-rebbiegħa 2013. 

Investiment 
f'infrastruttura 
diġitali/netwerks 
tal-broadband 
 
 
 
 
 
 

Konsultazzjoni tal-pubblika tnediet f'Ġunju dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida 
dwar il-finanzjament pubbliku tan-netwerks tal-broadband.  
 
Il-Kummissjoni qed tipprepara wkoll gwida regolatorja dwar l-aċċess 
għan-netwerks tal-broadband.  
 
Il-Kummissjoni ppreżentat proposti għal Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
bħala parti mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss sabiex tappoġġa l-
investiment fin-netwerks u fl-infrastrutturi tas-servizzi diġitali f'oqsma 
ewlenin ta' interess Ewropew. 

Il-Kummissjoni se tippreżenta linji gwida riveduti dwar il-finanzjament pubbliku 
tan-networks tal-broadband fix-xhur li ġejjin. Kif ħabbret fl-Att dwar is-Suq Uniku 
II, il-Kummissjoni se tippreżenta proposta leġiżlattiva biex tnaqqas l-ispejjeż għat-
tqegħid tal-broadband ta' veloċità għolja fil-bidu tal-2013.  
 
Il-Kummissjoni se tippreżenta fl-2013 rakkomandazzjonijiet dwar in-
nondiskriminazzjoni u l-metodoloġija tal-ispiża għal prezzijiet bl-imnut regolati 
għall-aċċess għan-network, biex tippromwovi l-ekwivalenza tal-aċċess, il-
konsistenza u l-istabbiltà madwar l-Ewropa. 
 
Ftehim ambizzjuż dwar il-livell ta' appoġġ għall-Faċilità Nilkkollegaw l-Ewropa 
huwa meħtieġ fl-2012. 
 

Nikkollegaw l-
Ewropa 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposti għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
bħala parti mill-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss biex tappoġġa l-
investiment fin-netwerks u fl-infrastrutturi tas-servizzi diġitali f'oqsma 
ewlenin ta' interess Ewropew. 

Ftehim ambizzjuż dwar il-livell ta' appoġġ għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
meħtieġ fl-2012. 
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ĦOLQIEN TAL-QAFAS REGOLATORJU TAJJEB GĦAT-TKABBIR 

 
  

Il-progress li sar sa issa 
 

 
Il-passi li jmiss 

Regolamentazzjoni 
Intelliġenti 

 

It-tnaqqis tal-piż regolatorju kemm fuq livell tal-UE kif ukoll 
fuq dak nazzjonali qed ikompli jkun prijorità ewlenija għall-
Kummissjoni u ċentrali għall-aġenda tar-Regolamentazzjoni 
Intelliġenti, kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-2010 dwar "Ir-
Regolamentazzjoni Intelliġenti fl-UE"  

 

Il-Kummissjoni se tippreżenta Komunikazzjoni sa tmiem 
l-2012, fejn se tieħu kont tal-progress li kien sar meta 
mqabbel mal-miżuri u l-għanijiet stabbiliti fil-
Komunikazzjoni tal-2010 u tiddeskrivi fil-qosor ix-xogħol 
futur.  

 

Piż amministrattiv 

 

Il-Kummissjoni pproponiet miżuri li, jekk approvati, se 
jnaqqsu l-piż amministrattiv b'madwar 30 %.  

 

Il-Parlament u l-Kunsill huma mistiedna jaġixxu malajr 
biex japprovaw il-miżuri li fadal biex jinkiseb ammont 
addizzjonali ta' 5,5 % lil hinn mill-mira inizjali ta' 
tnaqqis ta' 25 %.  

 

Il-Kummissjoni se tirrapporta dwar ir-reviżjoni tal-
politika tagħha dwar il-konsultazzjoni pubblika u dwar 
ir-riżultati finali tal-Programm għat-Tnaqqis tal-Piżijiet 
Amministrattivi fil-Komunikazzjoni li jmiss. 

 

SMEs u mikroimpriżi 

 

 

 

Il-Kummissjoni nidiet konsultazzjoni sabiex tidentifika Lista 
tal-Aqwa 10 tal-leġiżlazzjoni li hija l-aktar ta' piż għall-SMEs, 
u l-Kummissjoni se tagħmel proposti għas-simplifikazzjoni.  

Il-Kummissjoni se tippubblika rapport ta' progress fil-
bidu tal-2013 dwar il-politika biex jitnaqqas il-piż 
regolatorju għall-SMEs u l-mikroentitajiet, inkluża 
tabella ta' valutazzjoni dwar eżenzjonijiet u reġimi eħfef 
għall-mikrointrapriżi.  
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IT-TLESTIJA TAS-SUQ INTERN TAL-ENERĠIJA 

 
  

Il-progress li sar sa issa 
 

 
Il-passi li jmiss 

Tlestija tas-suq intern 
tal-enerġija 

 

Ix-xogħol li jinsab għaddej biex jiġu identifikati l-ostakoli biex 
is-suq intern tal-enerġija jitlesta sal-2014 

 

Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport komprensiv 
f'Novembru dwar il-funzjonament tas-Suq Intern tal-
Enerġija, li jindirizza b’mod partikolari l-ostakli 
prevalenti biex dan jitlesta sal-2014 kif mitlub mill-
Kunsill Ewropew. Il-Komunikazzjoni se tinkludi analiżijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi u pjan ta' azzjoni b'kalendarji ċari. 

 

Investiment fl-
infrastruttura tal-
enerġija 

 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposti għal Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa bħala parti mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss 
biex tappoġġa l-investiment fl-infrastrutturi tal-enerġija 
ewlenin ta' interess Ewropew. 

 

Ftehim ambizzjuż fuq il-livell ta' appoġġ għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa huwa meħtieġ sa tmiem l-2012. 

 

Effiċjenza fl-enerġija Id-Direttivi dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija ġew adottati 
f'Ġunju 2012 u se jidħlu fis-seħħ sa Diċembru 2012.  

 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miri nazzjonali 
sat-30 ta' April 2013 u jippreżentaw l-ewwel rapporti 
dwar l-implimentazzjoni ta' skemi gћall-effiċjenza fl-
enerġija sa tmiem l-2013. 
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IL-BINI TA' UNJONI TAL-INNOVAZZJONI 
 

  
Il-progress li sar sa issa 

 
Il-passi li jmiss 

Tisħiħ taż-Żona Ewropea 
tar-Riċerka 
 

Il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar "Sħubija Msaħħa dwar 
iż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ERA) għall-Eċċellenza u t-Tkabbir" 
f'Lulju 2012.  
 

Miżuri li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri f'kooperazzjoni 
mal-partijiet interessati ewlenin biex jagħtu spinta lill-
investiment u jippromwovu l-kompetizzjoni nazzjonali, 
jottimizzaw il-kooperazzjoni tranżnazzjonali permezz tal-
infrastrutturi tar-riċerka, jiffaċilitaw il-mobilità tar-riċerkaturi, 
jindirizzaw kwistjonijiet tas-sessi u jtejbu l-aċċess għall-
għarfien xjentifiku. 
 

Investiment fir-riċerka u l-
innovazzjoni 
 

Bħala parti mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020, il-
Kummissjoni pproponiet l-inizjattiva Orizzont 2020 u programm 
iddedikat għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME) biex 
tipprovdi l-appoġġ pubbliku għar-riċerka, biex tagħti ingranaġġ 
għall-investiment privat u biex tgħin lill-SMEs biex ikollhom aċċess 
għall-finanzi. 
 

Ftehim ambizzjuż dwar il-livell ta' appoġġ għal Horizon 2020 u 
Cosme meħtieġ sa tmiem l-2012. 
 

Teknoloġiji abilitanti 
essenzjali 
 

Il-Kummissjoni ppreżentat l-istrateġija tagħha fuq it-teknoloġiji 
abilitanti essenzjali f'Ġunju 2012. 
 

L-implimentazzjoni tal-istrateġija se titlob sforzi sostanzjali 
mill-Kummissjoni u l-Istati Membri. Irid jiġi stabbilit grupp ta' 
livell għoli. 

Immodernizzar tal-politika 
industrijali 

 

Il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar reviżjoni tal-Politika 
Industrijali tal-UE f’Ottubru 2012 biex tgħin l-industriji tal-UE 
jżommu l-vantaġġi teknoloġiċi u tiffaċilita l-investiment fl-istadji 
bikrin tal-adozzjoni u d-diffużjoni ta' teknoloġiji ġodda.  

L-inizjattivi fil-Komunikazzjoni għandhom jiġu implimentati 
mingħajr dewmien, inkluż permezz tal-ħidma tat-task forces 
stabbiliti f'oqsma ta' prijorità. 

Protezzjoni tal-privattiva 
unitarja 

Il-proposti tal-Kummissjoni għal leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-
privattiva unitarja tinsab taħt kunsiderazzjoni mill-Kunsill u l-
Parlament. 

 

Huwa meħtieġa il-qbil tal-Kunsill u l-PE sa tmiem l-2012 biex 
tkun possibbli r-reġistrazzjoni tal-ewwel privattiva b’effett 
unitarju sar-rebbiegħa 2014. 
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INVESTIMENT FIT-TKABBIR 

 
  

Il-progress li sar sa issa 
 

 
Il-passi li jmiss 

Żieda fil-kapital tal-BEI  
 

Żieda ta' EUR 10 biljun fil-kapital se tiġi deċiża mill-Bord tal-
BEI sa tmiem l-2012.  
 

Il-programm ta' self tal-BEI tal-2013 għandu jirrifletti 
żieda fil-kapaċità tas-self ta' madwar EUR 60 biljun, 
inkluż permezz tal-faċilità l-ġdida għat-Tkabbir u l-
Impjiegi. Il-BEI għandu jżid l-attività ta' konsulenza 
teknika u finanzjarja tiegħu biex jgħin it-twettiq tal-
proġetti u jħaffef il-ħlasijiet u l-investimenti reali.  

Proġett bi prova tal-
bonds tal-proġetti 
 

EUR 100 miljun huma awtorizzati għal bonds tal-proġetti fil-
qasam tat-trasport fl-2012, b’potenzjal biex jiġi ġġenerat 
investimenti ta' EUR 1,5 - EUR 2 biljun. Il-BEI ħejja sensiela 
ta' proġetti. 
 

Ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-BEI 
għandu jiġi ffirmat sa tmiem Ottubru. L-ewwel bonds 
għall-proġetti għandhom jiġu varati ftit wara. 
EUR 130 miljun oħra għandhom jiġu mmobilizzati fl-
2013 (EUR 100 miljun għat-trasport, EUR 20 miljun 
għall-ICT u EUR 10 miljun għall-enerġija). 

Ripprogrammar u 
aċċellerazzjoni tal-fondi 
strutturali tal-UE 
 

Il-Kummissjoni qed taħdem mal-Istati Membri biex 
tirripprogramma l-fondi strutturali biex jappoġġaw il-
prijoritajiet tat-tkabbir u l-impjiegi, u biex jitgħaġġel il-ħlas 
tagħhom. 

L-Istati Membri għandhom jidentifikaw opportunitajiet 
ulterjuri għar-ripprogrammar u l-mobilizzazzjoni tal-
Fondi Strutturali tal-UE biex jappoġġaw it-tkabbir. 
 

Baġit 2013 
 

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-baġit tal-UE tal-2013 
tiffoka fuq il-provvista ta' investiment li jappoġġja t-tkabbir 
fl-2013.  
 

L-implimentazzjoni b'suċċess tal-pakkett ta' 
finanzjament teħtieġ livell adegwat ta' appoġġ fil-baġit 
tal-UE għall-2013, li jrid jiġi maqbul mill-Kunsill u mill-
Parlament f'Novembru. 
 

Fondi magħmula disponibbli se jintużaw biex jappoġġaw 
l-infrastruttura ta' prijorità (50%), ir-riċerka, l-
innovazzjoni, l-SMEs u s-servizzi tal-IT (25%) u s-suq 
tax-xogħol, il-kapital uman u miżuri tal-inklużjoni soċjali 
(25%) 

Qafas Finanzjarju 
Multiannwali 2014-2020 

Proposti tal-Kummissjoni għall-programmi tal-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali 2014-2020 immirati lejn it-tkabbir u 
b'enfasi aktar qawwi fuq ir-riżultati u l-valur miżjud tal-UE. 

Ftehim ambizzjuż fuq il-livell ta' appoġġ għall-programmi 
li jtejbu t-tkabbir huwa meħtieġ sa tmiem l-2012. 
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IL-POLITIKA TAT-TAXXA GĦAT-TKABBIR 

  
Il-progress li sar sa issa 

 

 
Il-passi li jmiss 

Tassazzjoni tat-tfaddil 
 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposti għal reviżjoni tad-direttiva tat-
tassazzjoni tat-tfaddil u għal mandati għar-reviżjoni tal-ftehimiet 
fiskali tal-UE ma' pajjiżi terzi f’Novembru 2008 u f'Lulju 2011 
rispettivament. 
 

Il-proċess leġiżlattiv mhux qed isegwi l-iskeda: hija meħtieġa 
aċċellerazzjoni. 
 

Tassazzjoni fuq l-
enerġija 
 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva dwar it-
Tassazzjoni fuq l-Enerġija f'April 2011. 
 

Il-proċess leġiżlattiv mhux qed isegwi l-iskeda: hija meħtieġa 
aċċellerazzjoni. 
 

CCCTB 
 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposti għal Bażi Komuni u Kkonsolidata 
tat-Taxxa Korporattiva (CCCTB) f'Marzu 2011. 

Il-proċess leġiżlattiv mhux qed isegwi l-iskeda: hija meħtieġa 
aċċellerazzjoni. 
 
 

Evażjoni u frodi tat-
taxxa 
 

Il-Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni dwar modi konkreti biex 
tindirizza l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa f'Ġunju. 
 

Qabel tmiem l-2012 il-Kummissjoni biħsiebha tippreżenta Pjan 
ta' Azzjoni li se jidentifika miżuri speċifiċi li jistgħu jiġi 
żviluppati malajr, flimkien ma' inizjattiva dwar ir-rifuġji fiskali 
u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa. Il-Pjan ta' Azzjoni se 
jistabbilixxi passi konkreti biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni 
amministrattiva u se jappoġġa l-iżvilupp tal-politika eżistenti 
tal-governanza tajba.  
 

Taxxa fuq it-
Tranżazzjonijiet 
Finanzjarji 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Taxxa fuq it-
Tranżazzjonijiet Finanzjarji f'Settembru 2011.  
 

Ladarba jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet, il-Kummissjoni tinsab 
lesta biex timxi 'l quddiem ma' dawk l-Istati Membri li huma 
lesti li jipproċedu taħt il-kooperazzjoni msaħħa.  
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IL-ĦOLQIEN TAL-IMPJIEGI U TA' SUQ TAX-XOGĦOL EWROPEW ĠENWIN 

 
  

Il-progress li sar sa issa 
 

 
Il-passi li jmiss 

Politika tal-impjiegi Il-Kummissjoni ppreżentat Pakkett dwar l-Impjiegi 
f'April 2012 li jistipula l-miżuri ewlenin li jsostnu l-
ħolqien tal-impjiegi, ireġġgħu lura d-dinamika tas-
swieq tax-xogħol u jtejbu l-governanza tal-UE. 

Il-miżuri għandhom jiġu implimentati mingħajr dewmien. 

 

Qgħad fost iż-Żgħażagħ 

 

Il-Kummissjoni nediet Inizjattiva ta' Opportunitajiet 
għaż-Żgħażagħ fl-2011 u timijiet ta' azzjoni għall-
mobilizzazzjoni tal-fondi strutturali tal-UE fil-ġlieda 
kontra l-qgħad taż-żgħażagħ u għall-appoġġ għall-
SMEs. Ir-Rapport tal-UE dwar iż-Żgħażagħ 
ippubblikat mill-Kummissjoni f'Settembru 2012. 

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta Pakkett dwar l-Impjiegi taż-
Żgħażagħ f'Diċembru biex tirrevedi l-progress. Dan għandu 
jinkludi proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
Garanziji taż-Żgħażagħ u l-konsultazzjoni tat-tieni stadju tal-
imsieħba soċjali dwar qafas ta' kwalità għall-apprendistati.  

 

L-edukazzjoni u l-ħiliet. 

 

Ix-xogħol dijanjostiku ppjanat dwar l-edukazzjoni u 
l-ħiliet. Riforma tas-sistema EURES tinsab 
għaddejja sabiex tiġi ttrasformata fi pjattaforma 
ġenwina tar-reklutaġġ u l-kollokament. 

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta Komunikazzjoni dwar Ħarsa 
mill-Ġdid lejn l-Edukazzjoni qabel tmiem l-2012, li tanalizza s-
sitwazzjoni attwali tal-ħiliet u tipproponi mezzi għal aktar xogħol. 
Il-proposta tal-Kummissjoni għal riforma tal-EURES se tifforma 
parti minn Pakkett dwar l-Impjiegi taż-Żgħażagħ. 

Portabilità tad-drittijiet 
għall-pensjoni 

 

Il-Kummissjoni qed taħdem mal-Presidenza 
Ċiprijotta dwar il-preservazzjoni tad-drittijiet tal-
pensjoni transkonfinali u d-drittijiet għas-sigurtà 
soċjali bil-għan li jerġa’ jitnieda l-proċess. 

Ix-xogħol għandu jiġi aċċellerat. 

 

Ħaddiema stazzjonati 

 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta dwar id-
drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati f’Marzu 2012. 

Il-proċess leġiżlattiv mhux qed isegwi l-iskeda: hija meħtieġa 
aċċellerazzjoni. 

[Professjonijiet regolati] Il-Kummissjoni ppreżentat proposta dwar ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali f'Diċembru 
2011. 

 

Il-proċess leġiżlattiv mhux qed isegwi l-iskeda: hija meħtieġa 
aċċellerazzjoni.  Il-Kummissjoni qed taħdem mal-Istati Membri 
dwar l-implimentazzjoni ta' Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-
Pajjiżi relatati. 

Ħaddiema kbar fl-età Il-Kumitat għall-Ħarsien Soċjali (SPC) qed jaħdem 
fuq Prinċipji ta' Gwida għal Xjuħija Attiva u 
Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet li huma skedati 
għall-adozzjoni f’Ottubru. 

Fil-kuntest tal-programm tas-sorveljanza multilaterali, l-SPC u l-
EMCO għandhom iwettqu reviżjoni tematika konġunta dwar l-
anzjanità attiva fl-2013. 



Implimentazzjoni tal-Patt għal Tkabbir u Impjiegi  
Il-Kontribuzzjoni tal-Politiki Ewropej għat-Tkabbir u l-Impjiegi 

 13 

 
 

  
L-ESPLOJTAZZJONI TAL-POTENZJAL TAL-KUMMERĊ 

 
  

Il-progress li sar sa issa 
 

 
Il-passi li jmiss 

Ftehimiet Kummerċjali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ftehim kummerċjali mal-Perù u l-Kolombja ġie ffirmat 
f’Ġunju 2012.  
 
In-negozjati għal Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali 
Komprensiv (CETA) mal-Kanada huma avvanzati sew. 
 
In-negozjati ma' Singapor qegħdin joqorbu lejn il-fażi finali 
tagħhom. 
 
In-negozjati għadhom għaddejjin mal-Indja. 
 
 
Il-Kummissjoni adottat ir-rakkomandazzjoni tagħha għal 
direttivi għan-negozjar għal FTA mal-Ġappun f'Lulju. 
 
Il-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli fuq it-Tkabbir u l-Impjiegi 
qed jipprepara rapport dwar l-ambitu possibbli ta' FTA mal-
Istati Uniti tal-Amerika 
  
In-negozjati għal DCFTA mal-Ukraina ġew konklużi 
f'Diċembru 2011. Inizjalar tekniku tad-DCFTA UE-Ukraina sar 
f’Lulju 2012.  
 
Direttivi ta' negozjati għal ftehimiet profondi u komprensivi 
għall-kummerċ ħieles mal-Eġittu, il-Ġordan, il-Marokk u t-
Tuniżija ġew adottati f'Diċembru 2011. 
 

Il-kunsens tal-Parlament Ewropew huwa meħtieġ. 
 
 
In-negozjati għandhom jiġu ffinalizzati fix-xhur li ġejjin. 
 
 
In-negozjati għandhom jiġu ffinalizzati fix-xhur li ġejjin 
 
 
In-negozjati għandhom jitkomplew – huwa meħtieġ 
impetus akbar mill-Indja għal konklużjoni bikrija. 
 
L-Istati Membri għandhom jaċċelleraw il-ħidma fuq id-
direttivi tan-negozjati 
 
Ir-rapport għandu jiġi adottat sa tmiem l-2012. 
 
 
 
Passi tekniċi ulterjuri (traduzzjoni) lejn konklużjoni tal-
firma sa tmiem l-2012.  
 
 
Il-Kummissjoni lesta biex tniedi n-negozjati malli jkunu 
tlestew il-proċessi preparatorji u skont ir-rieda tal-
imsieħba. 
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In-negozjati mal-Malasja jinsabu għaddejjin. 
 
Il-Kummissjoni nediet il-proċess ta' tħejjija għan-negozjati 
mat-Tuneżija, il-Marokk u l-Ġordan f’Marzu 2012.  
 
Il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tibda negozjati dwar 
DCFTA mal-Ġeorġja u l-Moldova f'Diċembru 2011 u mal-
Armenja fi Frar 2012. 
 

 
In-negozjati għandhom ikomplu.  

Aċċess għas-swieq tal-
akkwist pubbliku ta' 
pajjiżi terzi 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta dwar l-aċċess ta' oġġetti 
u servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku f'pajjiżi 
terzi f'Marzu 2012.  

Il-proċess leġiżlattiv għandu jiġi aċċellerat. 
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