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2016/2063(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa O 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

O. billi l-President tal-BĊE kompla 

jinsisti dwar l-urġenza ta' riformi strutturali 

ferm meħtieġa fiż-żona tal-euro; 

O. billi l-President tal-BĊE kompla 

jinsisti dwar l-urġenza ta' riformi strutturali 

ferm meħtieġa fiż-żona tal-euro, u 

għalhekk mar lil hinn mill-mandat tiegħu 

u ndaħal fl-affarijiet interni tal-Istati 

Membri; 

Or. fr 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa P 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

P. billi l-BĊE qed jappoġġja l-qafas ta' 

Titolizzazzjoni Sempliċi, Trasparenti u 

Standardizzata u rekwiżiti kapitali ridotti 

riżultanti li se jerġgħu jagħtu l-ħajja kemm 

lis-swieq tat-titoli kif ukoll lill-

finanzjament tas-settur tal-ekonomija reali; 

P. billi l-BĊE qed jappoġġja l-qafas ta' 

Titolizzazzjoni Sempliċi, Trasparenti u 

Standardizzata u rekwiżiti kapitali ridotti 

riżultanti li huma intiżi biex jerġgħu jagħtu 

l-ħajja kemm lis-swieq tat-titoli kif ukoll 

lill-finanzjament tas-settur tal-ekonomija 

reali; billi, b'dan il-mod, qed jerġa' jvara 

teknika finanzjarja li twassal għad-

dilwizzjoni tar-riskju u għal opaċità 

akbar, li kienet il-kawża ewlenija tal-kriżi 

tal-2008 u li hija ta' benefiċċju fuq kollox 

għall-banek li jbigħu veikoli ta' 

investiment ta' dan it-tip; 

Or. fr 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jilqa' l-wegħda kategorika tal-Bank 

Ċentrali Ewropew ta' Awwissu 2012 li 

jagħmel dak kollu meħtieġ biex jiddefendi 

l-euro, li kien strumentali fl-iżgurar tal-

istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro; 

6. Jiddeplora l-wegħda kategorika tal-

Bank Ċentrali Ewropew ta' Awwissu 2012 

li jagħmel dak kollu meħtieġ biex 

jiddefendi l-euro, li qed iżżomm lura l-

irkupru ekonomiku fil-biċċa l-kbira tal-

pajjiżi taż-żona tal-euro, toħloq l-awsterità 

u żżid id-dejn. 

Or. fr 

 

 


