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IL-GOVERNANZA EKONOMIKA

Il-governanza ekonomika tirreferi għas-sistema ta' istituzzjonijiet u proċeduri stabbilita biex
jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni fil-qasam ekonomiku, jiġifieri l-koordinazzjoni tal-politiki
ekonomiċi għall-promozzjoni tal-progress ekonomiku u soċjali għall-UE u għaċ-ċittadini
tagħha. Il-kriżi finanzjarja, fiskali u ekonomika li bdiet fl-2008 wriet li l-UE kellha bżonn
mudell ta' governanza ekonomika aktar effikaċi mill-koordinazzjoni ekonomika u fiskali jew
ir-risposti ad hoc fis-seħħ sa dak iż-żmien. L-iżviluppi fil-qasam tal-governanza ekonomika
jinkludu t-tisħiħ tal-koordinazzjoni u s-sorveljanza tal-politiki fiskali u makroekonomiċi u t-
twaqqif ta' qafas għall-ġestjoni tal-kriżijiet finanzjarji.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— L-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE);

— l-Artikoli 2 sa 5, 119 sa 144, u 282 sa 284 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (TFUE);

— il-Protokolli annessi mat-TFUE: il-Protokoll Nru 12 dwar il-proċedura ta' defiċit eċċessiv,
il-Protokoll Nru 13 dwar il-kriterji ta' konverġenza u l-Protokoll Nru 14 dwar il-Grupp tal-
Euro.

L-OBJETTIVI

A. Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati
Il-preambolu tat-TUE jgħid li l-Istati Membri huma "deċiżi li jakkwistaw it-tisħiħ u l-
konverġenza tal-ekonomiji tagħhom u li jistabbilixxu unjoni ekonomika u monetarja";.
L-Artikolu 3 tat-TUE jgħid "[l-Unjoni] għandha taħdem għall-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa
mibni fuq tkabbir ekonomiku bilanċjat u stabbiltà tal-prezzijiet, ekonomija soċjali tas-suq
kompetittiva ħafna, intiża li twassal għal livell massimu ta' impjieg u progress soċjali [...]".
L-Artikoli 2, 5 u 119 tat-TFUE jikkostitwixxu l-bażi għall-koordinazzjoni ekonomika: dawn
jobbligaw lill-Istati Membri jqisu l-politiki ekonomiċi tagħhom bħala kwistjoni ta' interess
komuni u jikkoordinawhom mill-qrib bejniethom. L-oqsma u l-forom ta' koordinazzjoni huma
speċifikati fl-Artikolu 121, li jistabbilixxi l-proċedura relatata mar-rakkomandazzjonijiet ta'
politika ġenerali (Linji Gwida Ġenerali għall-Politiki Ekonomiċi) u dawk speċifiċi għal kull
pajjiż, u fl-Artikolu 126, li jistabbilixxi l-proċedura li għandha tiġi segwita fil-każ ta' defiċits
eċċessivi tal-gvern (4.2.1).
L-Artikoli 136 sa 138 jistipulaw dispożizzjonijiet speċifiċi għal dawk l-Istati Membri li l-munita
tagħhom hija l-euro u jesiġu li dawn isaħħu l-koordinazzjoni u s-sorveljanza tad-dixxiplina
baġitarja u tal-politika ekonomika tagħhom.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_4.2.1.pdf
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Barra minn hekk, it-Titolu IX dwar l-impjiegi jesiġi li l-politika dwar l-impjiegi tkun koordinata
u konsistenti mal-politiki ekonomiċi kif definit fil-linji gwida ġenerali (l-Artikolu 146) (5.10.3).
B. L-oqsma soġġetti għall-governanza ekonomika
Il-kriżi finanzjarja, fiskali u ekonomika li bdiet fl-2008 wriet li l-iżbilanċi finanzjarji, fiskali u
makroekonomiċi huma strettament relatati ma' xulxin, mhux biss fi ħdan il-fruntieri nazzjonali,
iżda wkoll fil-livell tal-UE, u aktar u aktar għall-pajjiżi fiż-żona tal-euro. Għalhekk, is-sistema
msaħħa ta' governanza ekonomika, li twaqqfet fl-2011 u li għadha qed tiġi żviluppata, tirreferi
għal diversi oqsma ekonomiċi, inklużi l-politiki fiskali, kwistjonijiet makroekonomiċi, il-
ġestjoni ta' kriżijiet, is-superviżjoni makrofinanzjarja u l-investimenti.

IL-KISBIET

A. Il-koordinazzjoni ekonomika sal-2011
Sal-2011, il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika kienet prinċipalment ibbażata fuq il-
kunsens, mingħajr regoli infurzabbli legalment, ħlief fil-qafas tal-politika fiskali definit skont
il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (SGP) (4.2.1). Il-kamp ta' applikazzjoni tal-koordinazzjoni
ekonomika kien wiesa' u setgħu jiġu implimentati forom differenti ta' kooperazzjoni, skont
kemm kien vinkolanti l-ftehim ta' kooperazzjoni involut:
— kooperazzjoni permezz ta' skambju ta' informazzjoni, eż. id-Djalogu Makroenomiku

stabbilit fil-Kunsill Ewropew ta' Cologne fl-1999;

— il-koordinazzjoni bħala għodda għall-ġestjoni tal-kriżijiet, eż. it-twaqqif tal-Mekkaniżmu
Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Finanzjarja f'Mejju 2010;

— il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni, li bih l-Istati Membri stabbilixxew miri komuni iżda
kienu huma li ddeċidew kif dawn jistgħu jintlaħqu (l-istrateġija ta' Lisbona, stabbilita
f'Marzu 2000, li fiha l-mexxejja Ewropej ħeġġew lill-Istati Membri jistabbilixxu parametri
referenzjarji, jidentifikaw l-aħjar prattiki u jimplimentaw politiki rilevanti, hija eżempju);

— id-delega ta' politika, li permezz tagħha l-awtorità sħiħa dwar politika partikolari setgħet
tiġi delegata lil istituzzjoni waħda (eżempji jinkludu l-politika monetarja (4.1.3) u l-politika
tal-kompetizzjoni (3.2.1), delegati lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u lill-Kummissjoni
rispettivament).

B. Il-governanza ekonomika mill-2011 'il quddiem
Il-kriżi kixfet problemi fundamentali u xejriet mhux sostenibbli f'ħafna pajjiżi Ewropej, u
għamlitha ċara li l-ekonomiji tal-UE huma strettament interdipendenti. Biex jiġu indirizzati
dawn il-problemi u tingħata spinta lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fil-futur, inħasset il-
ħtieġa ta' koordinazzjoni akbar fil-politika ekonomika madwar l-UE. Għal dan il-għan, is-
sistema stabbilita ta' korpi u proċeduri għall-koordinazzjoni ekonomika fl-UE ġiet riveduta u
msaħħa fl-2011 (bl-adozzjoni tas-"six-pack";), fl-2012 (bi proposti dwar "l-unjoni bankarja"; u t-
twaqqif tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (ESM)), fl-2013 (bl-adozzjoni tat-"two-pack";),
fl-2014 (bit-twaqqif tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (SSM) u l-Mekkaniżmu Uniku ta'
Riżoluzzjoni (SRM)), u fl-2015 (bit-twaqqif tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi
(EFSI)).
1. Sorveljanza ekonomika u fiskali msaħħa, u l-koordinazzjoni tagħhom fil-qafas tas-
Semestru Ewropew
Governanza msaħħa tinkludi: mudell ta' ħidma ġdid sinkronizzat — is-Semestru Ewropew —
għad-diskussjoni u l-koordinazzjoni tal-prijoritajiet ekonomiċi u baġitarji; sorveljanza aktar

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_3.2.1.pdf
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stretta tal-politiki fiskali tal-UE bħala parti mill-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (4.2.1); għodod
ġodda biex bihom jiġu indirizzati l-iżbilanċi makroekonomiċi (4.2.2); u strumenti ġodda għal
dawk l-Istati Membri li jinsabu f'diffikultà finanzjarja (4.2.3).
Is-Semestru Ewropew huwa perjodu ta' sitt xhur kull sena li matulu l-politiki baġitarji,
makroekonomiċi u strutturali tal-Istati Membri jiġu kkoordinati sabiex l-Istati Membri jkunu
jistgħu jqisu l-kunsiderazzjonijiet tal-UE fi stadju bikri tal-proċessi baġitarji nazzjonali tagħhom
u f'aspetti oħra tat-tfassil tal-politiki ekonomiċi. L-għan hu li jkun żgurat li l-politiki kollha
jiġu analizzati u vvalutati flimkien u li jiddaħħlu l-oqsma tal-politika li qabel ma kinux koperti
sistematikament mis-sorveljanza ekonomika — bħall-iżbilanċi makroekonomiċi u kwistjonijiet
finanzjarji. L-istadji ewlenin fis-Semestru Ewropew huma dawn li ġejjin:
— Tard fil-ħarifa l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir

(AGS), li jistabbilixxi dawk li l-Kummissjoni tikkunsidra bħala prijoritajiet tal-
UE għas-sena ta' wara, f'termini ta' politika ekonomika, baġitarja u tax-xogħol u
riformi oħra meħtieġa biex it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi jingħataw spinta. Il-
Kummissjoni tipproponi rakkomandazzjonijiet speċifiċi għaż-żona tal-euro kollha kemm
hi, li mbagħad jiġu diskussi mill-Kunsill u approvati mill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa.
Il-Kummissjoni tippubblika wkoll ir-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija (AMR), li
jidentifika dawk l-Istati Membri li potenzjalment jista' jkollhom żbilanċi makroekonomiċi.

— F'April, l-Istati Membri jressqu l-pjanijiet tagħhom għal finanzi pubbliċi fis-sod (il-
Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza (SCPs)) u għal riformi u miżuri sabiex isir
progress lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv (il-Programmi Nazzjonali ta'
Riforma (NRPs)). It-tressiq konġunt ta' dawn id-dokumenti jippermetti li jiġu kkunsidrati
l-komplementarjetajiet u l-effetti konsegwenzjali bejn il-politika fiskali u dik strutturali.

— F'Mejju l-Kummissjoni tivvaluta l-NRPs u l-SCPs kif ukoll il-progress li jkun sar fl-
Istati Membri fir-rigward tal-miri definiti fl-istrateġija Ewropa 2020 u l-korrezzjoni tal-
iżbilanċi makroekonomiċi. Abbażi ta' dawk il-valutazzjonijiet, il-Kummissjoni tipproponi
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż (CSRs), u dawn imbagħad jiġu diskussi
minn formazzjonijiet differenti tal-Kunsill.

— F'Ġunju/Lulju l-Kunsill Ewropew japprova s-CSRs, li jiġu adottati uffiċjalment mill-
Kunsill f'Lulju, biex b'hekk jingħalaq iċ-ċiklu annwali tas-Semestru Ewropew fil-livell tal-
UE.

Is-Semestru Ewropew ġie introdott fl-2011. Id-diskussjonijiet fil-livell tal-UE dwar il-politika
fiskali, l-iżbilanċi makroekonomiċi, kwistjonijiet relatati mas-settur finanzjarju, u riformi
strutturali li jżidu t-tkabbir isiru b'mod konġunt matul is-Semestru Ewropew u qabel ma
l-gvernijiet iħejju l-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji (id-DBPs) tagħhom għas-sena ta' wara u
jissottomettuhom għad-dibattitu parlamentari nazzjonali fit-tieni nofs tas-sena ("is-semestru
nazzjonali";). Qabel jiffinalizzaw il-baġits, l-Istati Membri taż-żona tal-euro jibgħatu d-DBPs
tagħhom lill-Kummissjoni, li tagħti l-opinjoni tagħha, u lill-Grupp tal-Euro, li tivvalutahom.
2. Fl-ambitu ta' azzjonijiet maħsuba biex jissewwa s-settur finanzjarju, l-UE stabbiliet regoli
ġodda u waqqfet awtoritajiet superviżorji Ewropej (ESAs), għall-prevenzjoni tal-kriżijiet u
biex tiżgura li l-atturi finanzjarji jkunu regolati u sorveljati kif suppost. Reċentement, dawn l-
awtoritajiet ġew integrati fil-kuntest aktar komplet tal-Unjoni Bankarja (4.2.4).
C. L-atturi
Il-Kunsill Ewropew jistabbilixxi prijoritajiet politiċi koordinati u joħroġ linji gwida fl-ogħla
livell. Il-Kunsill jadotta rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet, fuq proposti tal-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni hi responsabbli mit-tħejjija ta' rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet u l-

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_4.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_4.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_4.2.4.pdf
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valutazzjoni tal-implimentazzjoni tagħhom. L-Istati Membri huma responsabbli mir-rappurtar
nazzjonali, l-iskambju ta' informazzjoni u l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet adottati mill-Kunsill. Il-Grupp tal-Euro (kompost mill-Ministri tal-Finanzi tal-Istati
Membri li adottaw l-euro) jiddiskuti kwistjonijiet relatati mal-Unjoni Ekonomika u Monetarja
(EMU), normalment qabel il-laqgħa tal-Kunsill Ecofin, u jirregola l-ESM. Il-BĊE jipparteċipa
fid-deliberazzjonijiet tal-Grupp tal-Euro f'materji ta' politika monetarja jew politika marbuta
mar-rati tal-kambju. Il-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju (EFC) jfassal opinjonijiet u jħejji l-
ħidma tal-Kunsill, bħalma jagħmlu l-Kumitat tal-Politika Ekonomika (EPC) u l-Grupp ta' Ħidma
tal-Grupp tal-Euro.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament sar koleġiżlatur fir-rigward tar-
regolamentazzjoni tas-sorveljanza multilaterali (l-Artikolu 121(6) tat-TFUE).
L-atti leġiżlattivi relatati mal-governanza ekonomika stabbilixxew id-Djalogu Ekonomiku.
Sabiex jissaħħaħ id-djalogu bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Parlament,
il-Kunsill u l-Kummissjoni, u jiġu żgurati trasparenza u responsabbiltà akbar, il-kumitati
kompetenti tal-Parlament Ewropew jistgħu jistiednu lill-President tal-Kunsill, lill-Kummissjoni,
lill-President tal-Kunsill Ewropew jew lill-President tal-Grupp tal-Euro biex jiddiskutu d-
deċiżjonijiet rispettivi tagħhom jew jippreżentaw l-attivitajiet tagħhom fil-kuntest tas-Semestru
Ewropew. Fil-qafas ta' dan id-djalogu, il-Parlament jista' joffri opportunità ta' parteċipazzjoni
fi skambju ta' fehmiet lil Stat Membru li jkun soġġett għal deċiżjoni tal-Kunsill fl-ambitu ta'
proċedura ta' żbilanċ eċċessiv.
Fil-qafas tas-Semestru Ewropew, il-Parlament jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar l-Istħarriġ
Annwali dwar it-Tkabbir f'riżoluzzjonijiet speċifiċi, filwaqt li jitqiesu wkoll il-kontribuzzjonijiet
miġbura matul laqgħa li ssir fil-bidu tas-sena mal-parlamenti nazzjonali waqt il-Ġimgħa
Parlamentari dwar is-Semestru Ewropew. Tard fil-ħarifa, il-Parlament jesprimi l-opinjoni tiegħu
dwar iċ-ċiklu attwali tas-Semestru Ewropew (inklużi s-CSRs kif adottati mill-Kunsill), filwaqt
li jitqiesu wkoll ir-riżultati ta' laqgħa konġunta mal-presidenti tal-kumitati kompetenti tal-
parlamenti nazzjonali.
Il-Parlament jippromwovi l-involviment tal-parlamenti nazzjonali permezz ta' laqgħat annwali
mal-membri tal-kumitati rilevanti tagħhom. Barra minn hekk, u b'konformità mal-arranġamenti
legali u politiċi ta' kull Stat Membru, il-parlamenti nazzjonali għandhom jiġu involuti kif dovut
fis-Semestru Ewropew u fit-tħejjija tal-programmi ta' stabbiltà jew konverġenza u l-programmi
nazzjonali ta' riforma, sabiex jiżdiedu t-trasparenza u s-sens ta' appartenenza u responsabbiltà
fil-konfront tad-deċiżjonijiet li jittieħdu.
Alice Zoppè
07/2017
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