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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-3 ta’ Settembru 2020 

Semestru Ewropew: L-Istati Membri jridu jindirizzaw aħjar ir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi, jgħidu l-awdituri tal-UE  

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), l-Istati Membri ma għamlux 
sforzi biżżejjed biex jieħdu azzjoni rigward ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi li saru 
mill-Kunsill tal-UE bejn l-2011 u l-2018. Huma indirizzaw biss madwar kwart mir-
rakkomandazzjonijiet bis-sħiħ jew b’mod sostanzjali, filwaqt li sar progress limitat jew l-ebda 
progress rigward kważi terz mir-rakkomandazzjonijiet. Għalkemm l-UE għamlet progress 
ġenerali lejn il-biċċa l-kbira mill-miri fiskali fit-tul għall-2020, għadha lura rigward it-tnaqqis tal-
faqar u rigward ir-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż). Fil-kuntest tal-ftehim politiku li ntlaħaq mill-Kunsill 
Ewropew f'Lulju 2020, l-awdituri jisħqu wkoll fuq il-ħtieġa għal riforma tal-mod kif ir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi jiġu formulati u implimentati. 

Is-Semestru Ewropew huwa ċiklu annwali ta’ koordinazzjoni ekonomika u fiskali fl-UE. L-outputs 
tiegħu huma r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi li l-Kunsill joħroġ lil kull Stat Membru, 
fuq proposta tal-Kummissjoni. L-awdituri vvalutaw jekk l-applikazzjoni mill-Kummissjoni tal-
proċeduri għat-tisħiħ tas-sorveljanza tal-politiki tal-Istati Membri kinitx effettiva. Huma vverifikaw 
fid-dettall l-applikazzjoni ta’ dawn il-proċeduri għall-Awstrija, il-Belġju, il-Finlandja, l-Ungerija, l-
Italja, u n-Netherlands. 

“Permezz tas-Semestru Ewropew, il-Kummissjoni kienet ipprovdiet analiżi soda tal-progress 
ekonomiku li kien sar mill-Istati Membri, u kienet ipproponiet rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
rilevanti għall-pajjiżi,” qal Alex Brenninkmeijer, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport. 
“Madankollu, jenħtieġ li hija ssaħħaħ il-fokus fuq ir-rata baxxa ta’ rakkomandazzjonijiet 
inġenerali. F’dawn l-aħħar 10 snin, setgħet ingħatat aktar attenzjoni għal oqsma bħat-tnaqqis tal-
faqar u l-R&Ż.” 
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Kienu biss 26 % tar-rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati, bis-sħiħ jew b’mod sostanzjali, 
filwaqt li 44 % raw xi progress, u sar progress limitat jew l-ebda progress għat-30 % li kien jifdal. 
Minbarra dan, il-Kummissjoni ma użatx is-setgħat kollha tagħha biex tqawwi r-
rakkomandazzjonijiet f’każijiet fejn ma kien sar l-ebda progress sostanzjali matul għadd ta’ snin. 

Il-progress li sar lejn l-ilħuq tal-miri ta’ Ewropa 2020 kien ġeneralment pożittiv għall-UE fl-intier 
tagħha, u kien ivarja fost l-Istati Membri. Fil-livell tal-UE, sitta minn tmien miri stabbiliti għall-
2020 f’oqsma ewlenin – waħda dwar l-impjieg, tlieta dwar l-enerġija, u tnejn dwar l-edukazzjoni – 
x’aktarx li kienu se jintlaħqu. Madankollu, dawk rigward it-tnaqqis tal-faqar u r-riċerka mhumiex 
se jintlaħqu, minħabba progress bil-mod li ġie kkawżat mill-kriżi finanzjarja tal-2008 u mill-infiq 
limitat fuq l-R&Ż min-naħa tal-Istati Membri, rispettivament. Minkejja dan, il-Kummissjoni mhux 
dejjem għamlet rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri li ma kinux qed jagħmlu progress lejn il-
miri f’dawn l-oqsma. Pereżempju, l-awdituri sabu każijiet fejn is-sitwazzjoni f’ċerti Stati Membri, li 
kienet sejra għall-agħar, kif ukoll l-impatt tal-kriżi finanzjarja kienu jiġġustifikaw aktar 
rakkomandazzjonijiet għal miżuri diretti ta’ tnaqqis tal-faqar. 

Ir-rapporti tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-Istati Membri kif ukoll il-progress li 
huma għamlu lejn l-ilħuq tal-miri ta’ Ewropa 2020 jidentifikaw riskji importanti u jservu bħala bażi 
tajba għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi. Madankollu, minkejja d-deċiżjoni li l-
Kummissjoni kienet ħadet fl-2015 biex ir-rakkomandazzjonijiet ikollhom fokus akbar billi jitnaqqas 
l-għadd tagħhom, xorta waħda ċerti rakkomandazzjonijiet li saru fi snin reċenti jirreferu għal 
taħlita ta’ problemi u għal dimensjonijiet ta’ politika mhux relatati. Barra minn hekk, mhumiex 
marbuta suffiċjentement mal-użu ta’ fondi tal-UE għall-appoġġ ta’ riformi li jsiru mill-Istati 
Membri. Minbarra dan, il-Kummissjoni spiss tonqos milli tispjega biċ-ċar għalfejn hija tagħti 
prijorità lil ċerti riformi fuq oħrajn meta tifformula r-rakkomandazzjonijiet tagħha. Fl-istess ħin, il-
programmi ta’ riforma tal-Istati Membri mhux dejjem jipprovdu spjegazzjonijiet ċari ta’ kif ir-
riformi u l-miżuri proposti suppost jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet u l-objettivi tal-UE.  

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni ssaħħaħ: 

- il-fokus tas-Semestru Ewropew fuq id-dimensjonijiet soċjali u tar-riċerka; 
- l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi; 
- ir-rabta bejn il-fondi tal-UE u r-rakkomandazzjonijiet; 
- il-formulazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet; 
- il-linji gwida tagħha u l-valutazzjonijiet li hija twettaq tal-programmi nazzjonali ta’ riforma. 

Noti lill-Edituri 

L-awdituri kkompletaw xogħolhom qabel it-tifqigħa tal-COVID-19; għaldaqstant, dan ir-rapport 
ma jieħu inkunsiderazzjoni l-ebda żvilupp ta’ politika jew bidla oħra b’rispons għall-pandemija. 
F’Lulju 2020, il-Kunsill approva rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi li kienu jinkludu aspetti 
li huma relatati mal-COVID-19.  

Is-Semestru Ewropew ġie stabbilit fl-2010 biex isir titjib fis-sostenibbiltà ekonomika u soċjali tal-
UE wara l-kriżi finanzjarja u biex jiġu indirizzati sfidi strutturali bħalma huma l-politika fiskali, l-
iżbilanċi makroekonomiċi u problemi soċjali oħra. F’dan il-kuntest, huwa jinfluwenza d-
deċiżjonijiet baġitarji u ekonomiċi tal-Istati Membri. L-għadd medju ta’ rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi, għal kull Stat Membru, naqas minn 20 fl-2014 għal 12.5 fl-2019. 
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Ewropa 2020 hija strateġija ta’ 10 snin biex l-UE ssir ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklużiva. 
L-għadd ta’ persuni f’riskju ta’ faqar fl-UE żdied minn 116-il miljun fl-2008 għal 122 miljun fl-2012, 
u beda jonqos wara l-2012, għal 109 miljun fl-2018 (il-mira ta’ Ewropa 2020 hija ta’ 96 miljun sal-
2020). L-infiq fuq l-R&Ż, tal-UE fl-intier tagħha, żdied għal 2.12 % tal-PDG ikkombinat tal-Istati 
Membri (il-mira ta’ Ewropa 2020 hija ta’ 3 %), iżda għadha lura meta mqabbla ma’ ekonomiji 
avvanzati oħra bħall-Istati Uniti, il-Ġappun u l-Korea t’Isfel, u ċ-Ċina kienet qed tlaħħaq malajr. L-
infiq tal-Istati Membri fuq l-R&Ż fl-2018 kien ivarja bejn 0.5 % tal-PDG fir-Rumanija u madwar 
3.25 % tal-PDG fl-Iżvezja. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2020 “Is-Semestru Ewropew – ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-
Pajjiżi jindirizzaw problemi importanti iżda jeħtieġu implimentazzjoni aħjar” huwa disponibbli fuq 
is-sit web tagħha (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Huwa jikkompleta sensiela ta’ tliet rapporti 
tal-QEA dwar is-Semestru Ewropew, inkluż wieħed dwar il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir u ieħor 
dwar il-Proċedura ta’ Żbilanċ Makroekonomiku. Informazzjoni dwar il-miżuri tal-QEA b’reazzjoni 
għall-pandemija tal-COVID-19 tista’ tinstab hawnhekk. 

Kuntatt għall-istampa għal dan ir-rapport:  

Damijan Fišer  E: damijan.fiser@eca.europa.eu    T: (+352) 4398 45 510    M: (+352) 621 55 22 24 
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