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Astratt 

Din in-nota tiddiskuti l-proposta tal-Kummissjoni sabiex tintroduċi 
kundizzjonalitajiet makroekonomiċi fuq skala wiesgħa fil-politika ta' koeżjoni. 
Essenzjalment, dan iwassal biex il-finanzjament għall-koeżjoni jiddependi fuq ir-
rispett tar-regoli Ewropej dwar il-governanza ekonomika. In-nota tqis li tali 
kundizzjonalità tkun ta' vantaġġ għall-governanza ekonomika, iżda aktarx li 
jkollha impatt negattiv fuq il-politika ta' koeżjoni. Aktar importanti minn hekk, 
hemm dubju kemm il-proposta tal-Kummissjoni tikkontribwixxi sabiex jintlaħaq 
l-għan komplessiv taż-żewġ politiki: tkabbir ekonomiku bbilanċjat fl-Ewropa. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
Din in-nota tiddiskuti l-proposta tal-Kummissjoni biex tespandi b'mod sinifikanti l-
kundizzjonalitajiet makroekonomiċi fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020. Tali 
kundizzjonalitajiet makroekonomiċi jwasslu biex il-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni 
Ewropea fi Stat Membru jkun jiddependi fuq il-konformità tal-pajjiż mal-proċeduri ta' 
governanza ekonomika. 
 
L-unjoni ekonomika tal-UE ġiet stabbilita biex tittratta l-integrazzjoni Ewropea dejjem iktar 
mill-qrib, b'mod partikolari l-unjoni monetarja. Ġiet stabbilita ġabra ta' għanijiet li jridu 
jintlaħqu mill-Istati Membri. Dawn l-għanijiet huma tradotti f'regoli vinkolanti, kif ukoll 
f'miri ta' politika inqas vinkolanti, u jkopru l-politiki fiskali u ekonomiċi tal-Istati Membri. 
Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, ġiet stabbilita ġabra ta' proċeduri ta' governanza 
ekonomika Ewropea. 
 
Proċedura ta' governanza ekonomika preventiva tiffoka fuq is-sorveljanza u l-
koordinazzjoni tal-politiki fiskali u ekonomiċi tal-Istati Membri. Bħala parti minn din il-
proċedura, l-UE tista' toħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti lill-Istati 
Membri. Jekk il-proċedura preventiva ma tkunx biżżejjed biex tiżgura konformità mar-regoli 
vinkolanti, jistgħu jiġu approvati żewġ proċeduri korrettivi. Dawn iż-żewġ proċeduri huma: 
a) il-Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv, li tittratta l-iżbilanċi fiskali; u b) il-Proċedura ta' Żbilanċ 
Eċċessiv, li tittratta l-iżbilanċi makroekonomiċi. Il-proċeduri korrettivi huma iktar stretti 
għall-membri taż-żona tal-euro, li jiffaċċjaw sanzjonijiet finanzjarji jekk jonqsu li 
jikkonformaw. L-għajnuna finanzjarja kkundizzjonata li tingħata lil Stat Membru 
f'diffikultajiet kbar finanzjari sservi meta ma jkunx fadal għażla oħra fil-proċedura ta' 
governanza ekonomika. F'dawn il-każijiet, l-UE mhux biss tiddefinixxi l-għanijiet li jridu 
jintlaħqu mill-Istat Membru, iżda tinnegozja wkoll il-politiki nazzjonali sabiex dawn l-
għanijiet jintlaħqu. 
 
Kundizzjonalitajiet makroekonomiċi 
 
L-unjoni ekonomika tal-UE s'issa ma kinetx kapaċi tevita kriżijiet kbar fil-finanzi pubbliċi 
fost l-Istati Membri. Għalhekk, element ewlieni sabiex tissaħħaħ l-unjoni ekonomika jista' 
jkun l-introduzzjoni ta' kundizzjonalità makroekonomika fuq skala wiesgħa. Il-Kummissjoni 
tipprevedi li l-kundizzjonalità makroekonomika parzjali eżistenti titwessa' għall-fondi kollha 
tal-politika ta' koeżjoni, kif ukoll għall-fondi tal-agrikoltura u tas-sajd. Il-kundizzjonalità 
makroekonomika tkopri, addizzjonalment, il-proċeduri kollha ta' governanza ekonomika u 
tapplika kemm għall-kwistjonijiet fiskali kif ukoll għal dawk makroekonomiċi. 
 
Jekk Stat Membru ma jkunx konformi mar-rakkomandazzjonijiet ta' governanza ekonomika 
Ewropea, il-Kummissjoni tista' titlob bidla fid-dokumenti strateġiċi nazzjonali tal-politika ta' 
koeżjoni. Jekk l-Istat Membru ma jbiddilx b'mod suffiċjenti d-dokumenti strateġiċi 
nazzjonali tiegħu tal-politika ta' koeżjoni, sussegwentement, il-pagamenti tal-politika ta' 
koeżjoni jistgħu jiġu sospiżi. Din is-sospensjoni fakultattiva tkun fl-aħħar ta' proċedura li 
tista' tieħu sa ħames xhur. Il-perjodu twil ta' din il-proċedura ta' sospensjoni fakultattiva 
jagħmilha diffiċli biex din tintegra mal-proċeduri ta' governanza ekonomika u mas-
sanzjonijiet rilevanti. 
 
Il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi wkoll is-sospensjoni obbligatorja tal-finanzjament 
tal-politika ta' koeżjoni jekk il-proċeduri ta' għajnuna finanzjarja jew dawk korrettivi ta' 
governanza ekonomika Ewropea jibqgħu japplikaw lil hinn mill-istadji bikrija tagħhom. 
Sospensjoni obbligatorja tista' tieħu l-forma jew ta' sospensjoni tal-impenji tal-politika ta' 
koeżjoni jew ta' pagamenti tal-politika ta' koeżjoni. Din tal-aħħar aktarx ikollha impatt ikbar 
fuq il-proġetti individwali, peress li s-sospensjoni ta' impenji xorta tippermetti pagamenti 
bbażati fuq impenji preċedenti. 
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Minbarra li tkun qed tintuża bħala miżura punittiva, il-kundizzjonalità makroekonomika 
tista' twassal ukoll għal aċċess nazzjonali iktar faċli għall-fondi tal-politika ta' koeżjoni. 
Madankollu, dan ikun possibbli biss meta Stat Membru jkun l-oġġett ta' proċedura ta' 
għajnuna finanzjarja. Il-Kummissjoni tilfet l-opportunità li tipproponi approċċ "tal-inċentiv u 
l-kastig" iktar ibbilanċjat billi llimitt l-użu ta' kundizzjonalità makroekonomika bħala 
inċentiv. 
 
Konsegwenzi tal-kundizzjonalità makroekonomika 
 
F'dik li hi governanza ekonomika, il-kundizzjonalità makroekonomika jkollha effetti pożittivi, 
fil-biċċa l-kbira tagħha. Din tkabbar 'is-sett' eżistenti ta' sanzjonijiet u tiżdied l-inizjattiva 
minn isfel għal fuq għal politiki sodi fiskali u ekonomiċi, billi l-awtoritajiet lokali għandhom 
ħafna iktar x'jitilfu fil-proċess ta' governanza ekonomika. Il-kundizzjonalità 
makroekonomika toffri forma ta' sanzjoni aktar awtomatika u sa ċertu punt innovattiva li 
tapplika għall-firxa sħiħa tal-proċeduri ta' governanza ekonomika. In-natura mhux 
vinkolanti tal-proċedura ta' governanza preventiva tinbidel. Il-kundizzjonalità 
makroekonomika tapplika wkoll għall-Istati Membri kollha, għalhekk tiġi introdotta l-
possibbiltà ta' sanzjonijiet għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro. 
 
Fir-rigward tal-politika ta' koeżjoni, il-kundizzjonalità makroekonomika jista' jkollha xi 
konsegwenzi ta' benefiċċju. B'mod partikolari, tista' titnaqqas l-infiq mhux produttiv tal-
fondi tal-politika ta' koeżjoni. Minkejja dan l-element pożittiv, il-kundizzjonalità 
makroekonomika proposta jkollha impatt pjuttost negattiv fuq il-politika ta' koeżjoni. 
Konsegwenzi negattivi għall-politika ta' koeżjoni jinkludu dawn li ġejjin:  
 
 Politika ta' koeżjoni li ssir inqas ġusta: ir-reġjuni jintlaqtu mis-sanzjonijiet ta' 

kundizzjonalità makroekonomika, anke jekk fil-biċċa l-kbira tagħhom ma jkunux 
responsabbli għall-konformità mar-regoli ta' governanza ekonomika. Barra minn 
hekk, is-sospensjoni tal-fondi tal-politika ta' koeżjoni jista' jkollha konsegwenza 
negattiva b'mod sproporzjonat fuq l-ifqar reġjuni u Stati Membri, billi dawn huma 
aktar dipendenti fuq tali fondi. 

 Fondi tal-politika ta' koeżjoni li jsiru inqas affidabbli: anke jekk is-sanzjonijiet qatt ma 
jiġu applikati, il-kundizzjonalità makroekonomika tirriżulta f'inċertezza fir-rigward tal-
fondi disponibbli għal proġetti futuri. L-applikazzjoni tas-sanzjonijiet tal-
kundizzjonalità makroekonomika tista' tirriżulta wkoll fil-waqfien tal-proġetti li 
għaddejjin bħalissa. 

 
Lil hinn mill-effetti dwar il-governanza ekonomika u l-politika ta' koeżjoni kkunsidrati 
separatament, jeħtieġ li l-konsegwenzi l-iktar importanti tal-kundizzjonalità 
makroekonomika jiġu eżaminati. L-impożizzjoni ta' sanzjonijiet makroekonomiċi tista' tkun 
kontroproduċenti fir-rigward tal-kisba ta' tkabbir sostenibbli u bbilanċjat, għan komuni 
kemm għall-governanza ekonomika kif ukoll għall-politika ta' koeżjoni. Iżda mingħajr il-
possibbiltà ta' sanzjonijiet, il-kundizzjonalità makroekonomika tibqa' bla saħħa, u għalhekk 
mhux effettiva. 
 
Hemm xi għażliet disponibbli li jnaqqsu l-effetti negattivi tal-kundizzjonalità 
makroekonomika u fl-istess ħin iħarsu l-potenzjal pożittiv tagħha. Għażla minnhom timplika 
li tintuża bħala strument "tal-inċentiv u l-kastig". It-tieni, is-sanzjonijiet tal-kundizzjonalità 
makroekonomika jistgħu jkunu aġġustati aħjar mal-proċess tal-governanza ekonomika. Fl-
aħħar nett, l-impożizzjoni tas-sanzjonijiet tista' tinvolvi primarjament is-sospensjoni tal-
impenji, bis-sospensjoni tal-pagamenti tintuża biss meta ma jkunx fadal għażla oħra. Anke 
meta jitqies dan it-titjib potenzjali, li l-kundizzjonalità makroekonomika tinbidel minn idea 
attraenti għal prattika utli tista' tkun problematika. 


