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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3a. Iħeġġeġ lill-BĊE, flimkien ma' korpi 

rilevanti oħrajn tal-Unjoni u fid-dawl tar-

rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 127(1) tat-

TFUE li s-SEBĊ "għandha tappoġġa l-

linji ta' politika ekonomika ġenerali fl-

Unjoni", biex tqis il-possibbiltà li tuża l-

APP tagħha b'mod strateġiku, billi 

tinkoraġġixxi, b'koordinazzjoni mal-BEI, 

l-iżvilupp ta' klassijiet tal-assi 

kummerċjabbli li huma sikuri u sempliċi, 

adatti għall-Programm, li huma konnessi 

mal-ilħuq tal-miri ewlenin tal-UE, b'mod 

partikolari t-tranżizzjoni lejn ekonomija 

sostenibbli u ġusta, u biex jitqies it-tfassil 

ta' firxa ta' proġetti ekoloġiċi u soċjali li 

għalihom il-kreditu maħluq permezz tat-

tnaqqis kwantitattiv ikun jista' jintuża 

bħala finanzjament dirett; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jikkunsidra l-fatt li xi Stati Membri 

jistgħu qegħdin jużaw politika ta' rati tal-

imgħax baxxi ħafna (negattiva) biex 

jipposponu riformi strutturali meħtieġa u 

l-konsolidament tad-defiċits pubbliċi 

primarji tagħhom, partikolarment fil-livell 

tal-gvern ċentrali, u jiġbed l-attenzjoni, 

f'dan ir-rigward, għall-impenji tal-Patt ta' 

Stabbiltà u Tkabbir; jirrikonoxxi li wieħed 

mir-raġunijiet li kkontribwixxa għal 

eċċessi baġitarji f'xi Stati Membri kienu r-

rati ta' imgħax negattivi tad-dejn pubbliku 

tagħhom; jenfasizza li l-politiki ekonomiċi 

nazzjonali għandhom ikunu koordinati, 

partikolarment fi ħdan iż-żona tal-euro; 
jissottolinja li l-proċess inevitabbli ta' ħruġ 

mill-politika monetarja mhux 

konvenzjonali se jkun ferm kumpless u jrid 

ikun ippjanat sew biex jevita xokkijiet 

negattivi fuq is-swieq kapitali; 

25. Jieħu nota tal-fatt li politika ta' rati tal-

imgħax baxxi ħafna (negattiva) pprovdiet 

lill-Istati Membri bi spazju fiskali 

addizzjonali, partikolarment fil-livell tal-

gvern ċentrali, u jiġbed l-attenzjoni, f'dan 

ir-rigward, għall-impenji tal-Patt ta' 

Stabbiltà u Tkabbir; jirrikonoxxi li wieħed 

mir-raġunijiet li kkontribwixxa għal 

eċċessi baġitarji f'xi Stati Membri kienu r-

rati ta' imgħax negattivi tad-dejn pubbliku 

tagħhom; jissottolinja li l-proċess 

inevitabbli ta' ħruġ mill-politika monetarja 

mhux konvenzjonali se jkun ferm kumpless 

u jrid ikun ippjanat sew biex jevita 

xokkijiet negattivi fuq is-swieq kapitali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  32a. Jitlob lill-BĊE jipprepara, fil-qafas 

tar-rapport annwali tiegħu li jmiss, studju 

ta' riċerka dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi 

u l-fattibbiltà ġuridika ta' għażliet 

differenti fir-rigward tal-indirizzar tal-flus 

li għadhom kif inħolqu lejn investiment 

sostenibbli, inklużi l-għażliet relatati mal-

kunċett ta' "munita ħelikopter" 

("helicopter money"), filwaqt li jirrispetta 

d-dispożizzjonijiet tat-Trattat; 

Or. en 

 

 


