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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jinsab imħasseb dwar l-iżbilanċi 

makroekonomiċi persistenti f'uħud mill-

Istati Membri, partikolarment il-livelli 

għolja ta' dejn pubbliku u privat u d-

distakki kbar fil-kontijiet kurrenti, kif ukoll 

ir-riskji eċċessivi fis-settur finanzjarju u, 

aktar preċiż, fis-sistemi bankarji, mhux l-

inqas dawk li joriġinaw minn 

istituzzjonijiet li huma kbar wisq biex 

ifallu; jenfasizza li ċ-ċirku vizzjuż bejn l-

entitajiet sovrani u l-banek għadu ma ġiex 

solvut u għadu jikkostitwixxi theddid 

għall-istabbiltà finanzjarja u fiskali; jinnota 

li l-bilanċi pożittivi fil-kontijiet kurrenti 

jippreżentaw riskji differenti mid-defiċits, 

u jenfasizza d-diverġenzi ekonomiċi li qed 

jiżdiedu fi ħdan l-Unjoni u ż-żona tal-euro, 

li qed jheddu l-koerenza tal-politiki 

settorjali Ewropej; 

10. Jinsab imħasseb dwar l-iżbilanċi 

makroekonomiċi persistenti f'uħud mill-

Istati Membri, partikolarment il-livelli 

għolja ta' dejn pubbliku u privat u d-

distakki kbar fil-kontijiet kurrenti, kif ukoll 

ir-riskji eċċessivi fis-settur finanzjarju u, 

aktar preċiż, fis-sistemi bankarji, mhux l-

inqas dawk li joriġinaw minn 

istituzzjonijiet li huma kbar wisq biex 

ifallu; jenfasizza li ċ-ċirku vizzjuż bejn l-

entitajiet sovrani u l-banek għadu ma ġiex 

solvut u għadu jikkostitwixxi theddid 

għall-istabbiltà finanzjarja u fiskali; jinnota 

li l-bilanċi pożittivi eċċessivi fil-kontijiet 

kurrenti jippreżentaw riskji kbar li 

għandhom jiġu indirizzati b'mod aħjar, u 

jenfasizza d-diverġenzi ekonomiċi li qed 

jiżdiedu fi ħdan l-Unjoni u ż-żona tal-euro, 

li qed jheddu l-koerenza tal-politiki 

settorjali Ewropej; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  17a. Jitlob għal bidla radikali mill-politiki 

ta' awsterità lejn qafas sostenibbli u 

demokratiku ġdid li jippermetti lill-Istati 

Membri jwettqu l-politiki ekonomiċi li 

huma jqisu meħtieġa sabiex b'mod 

effikaċi jiġġieldu l-qgħad, il-faqar u l-

inugwaljanzi soċjoekonomiċi, inkluż 

permezz ta' investimenti pubbliċi fir-R&Ż 

u l-innovazzjoni u miżuri li jsostnu l-

intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  20a. Jitlob għall-istabbiliment ta' qafas 

multilaterali internazzjonali għal tnaqqis 

tad-dejn li jipprovdi ħelsien sostanzjali 

mid-dejn permezz tal-kanċellazzjoni jew 

it-tnaqqis ta' dejn odjuż u illeġittimu 

sabiex jinġieb f'livelli sostenibbli; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  22a. Jitlob għall-istabbiliment ta' 

klawżola dwar l-irtirar ta' Stat Membru 

miż-żona tal-euro u l-estensjoni tal-

klawżola tan-nonparteċipazzjoni, permezz 

ta' reviżjoni tat-Trattat; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  23a. Jitlob għas-sostituzzjoni tar-regoli 

baġitarji eżistenti kollha b'indikaturi 

soċjali u makroekonomiċi, permezz ta' 

reviżjoni radikali tat-Trattati, il-Patt ta' 

Stabbiltà u Tkabbir, u l-pakkett ta' sitt 

proposti leġiżlattivi u l-pakkett ta' żewġ 

proposti leġiżlattivi, kif ukoll it-tħassir tal-

Patt Fiskali; 

Or. en 

 

 


