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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1a. Jikkundanna l-fatt li ż-żona tal-euro 

għadha tbati minn livell għoli ta' qgħad u 

inflazzjoni baxxa wisq bħala konsegwenza 

diretta tal-adozzjoni tal-munita unika, li 

imponiet sistema ta' rati tal-kambju fissi 

madwar 19-il Stat Membru f'żona 

monetarja b'wisq differenzi; jiddeplora 

wkoll il-fatt li l-euro kien, u għadu 

jikkawża, żbilanċi tal-bilanċ tal-

pagamenti b'surplus eċċessiv f'pajjiżi, li 

jibqgħu ma jiġux ikkastigati mill-

Kummissjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1b. Iqis li l-UEM kienet vulnerabbli matul 

il-kriżi ekonomika u finanzjarja globali, u 

dan aggrava l-iżbilanċi mhux sostenibbli 

kkawżati mill-introduzzjoni tal-munita 

unika; jemmen li l-UEM qed tbati minn 

nuqqasijiet strutturali, minħabba l-fatt li 

mhijiex żona monetarja ottimali u li matul 

is-snin hi ġġenerat żbilanċi 

makroekonomiċi mhux sostenibbli, 

speċjalment għal ħafna pajjiżi periferiċi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1c. Jikkundanna l-fatt li l-munita unika, 

billi telimina l-possibbiltà li jiġu assorbiti 

xokkijiet asimmettriċi permezz ta' ċaqliq 

fir-rata tal-kambju, għamlitha aktar 

diffiċli biex ikun hemm rispons għall-

kriżijiet, filwaqt li aggravat iż-żieda fid-

diverġenza strutturali bejn il-pajjiżi 

ċentrali u dawk periferiċi; jenfasizza l-

ħtieġa li jitħejja pjan alternattiv għal 

xoljiment ordnat u kkontrollat tal-unjoni 

monetarja u biex, fl-istess ħin, tiġi 

pprovduta proċedura opt-out għal 

kwalunkwe Stat Membru li jixtieq joħroġ 

mill-unjoni monetarja, sabiex jiġi evitat 

ir-riskju li l-estensjoni ta' din is-

sitwazzjoni tista' twassal għal 

diżintegrazzjoni kaotika u mhux 

kontrollata taż-żona tal-euro; 

Or. en 
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Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3a. Jikkundanna l-fatt li l-miżuri mhux 

konvenzjonali tal-politika monetarja  

mnedija mill-BĊE wara l-kriżi ma 

kellhomx l-effetti msemmija minħabba li 

l-ammont kbir ta' likwidità introdotta fis-

swieq baqgħet imsakkra fis-sistema 

finanzjarja u intużat mill-banek għall-

finijiet spekulattivi minflok għall-

iffinanzjar u għall-appoġġ tal-ekonomija 

reali; huwa mħasseb li s-suq tal-ABS qed 

isir dejjem aktar riskjuż u inqas 

trasparenti; jiddeplora l-fatt li l-BĊE 

nniffsu huwa responsabbli għal riskju 

sistematiku akbar, għal żieda fl-

inugwaljanzi u għal żieda fir-riskju tal-

bżieżaq finanzjarji; 
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Paragrafu 8a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  8a. Iqis li huwa meħtieġ li l-Istati Membri 

jieħdu lura s-sovranità fiskali u monetarja 

tagħhom sabiex iwettqu l-politiki 

ekonomiċi espansjonarji meħtieġa u 

jagħmlu l-investimenti pubbliċi b'tali mod 

li jappoġġaw tkabbir ekonomiku; 

Or. en 
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Paragrafu 9a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  9a. Jiddeplora bil-qawwa l-proġett tal-

Unjoni tas-Swieq Kapitali minħabba li 

finanzjament ulterjuri tal-ekonomija se 

jagħmel lis-sistema ekonomika aktar 

fraġli, interkonnessa u esposta għal riskji 

sistemiċi u għal kriżijiet ġodda, għad-

detriment tal-ekonomija reali; 

Or. en 



 

AM\1109899MT.docx  PE593.649v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

16.11.2016 A8-0302/13 

Emenda  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2015 

2016/2063(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  9b. Jirrifjuta l-proġett tal-Unjoni 

Bankarja u t-tlestija tiegħu; il-passi li 

ttieħdu sa issa wrew il-falliment tal-

istituzzjonijiet tal-UE; is-superviżjoni 

rriżultat bħala waħda mhux preċiża u 

punittiva għal xi Stat Membri, peress li l-

eżerċizzji tal-valutazzjoni (l-AQR u t-

testijiet tal-istress) mhumiex preċiżi u 

distorti lejn banek kbar, li huma theddida 

għar-reżiljenza tas-suq globali; ir-

riżoluzzjoni – li għadha mhix kompleta 

minħabba li l-fond uniku ta' riżoluzzjoni 

(SRF) għadu ma ġiex stabbilit – irriżultat 

anke bħala punittiva fil-konfront tal-

konsumaturi, kif muri bl-ewwel 

applikazzjonijiet tal-mekkaniżmu ta' 

rikapitalizzazzjoni; fl-aħħar nett, l-Iskema 

Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti 

(EDIS) tirriskja li tkun falliment ieħor 

sakemm ma tkunx appoġġata minn 

garanzija pubblika tal-BĊE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  9c. Iqis li huwa meħtieġ li tiġi 

implimentata riforma strutturali bankarja 

mill-aktar fis possibbli, b'separazzjoni 

ċara u obbligatorja bejn l-attivitajiet 

kummerċjali u l-attivitajiet ta' investiment 

sabiex jitnaqqsu l-interdipendenzi u r-

riskji fis-settur bankarju u tiżdied ir-

reżiljenza; jiddeplora n-nuqqas ta' 

interess mill-isituzzjonijiet Ewropej fit-

twettiq ta' din ir-riforma; iqis li huwa 

meħtieġ, madankollu, li jitfassal sett serju 

ta' regoli li jikkonċernaw is-sistema 

bankarja "parallela"; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  27a. Jiddispjaċih li l-BĊE mar lil hinn 

wisq fl-interpretazzjoni tal-mandat tiegħu 

rigward ir-rwol tiegħu fit-Trojka, u 

jiddeplora r-rwol li kellu l-BĊE fil-MSU 

bħala l-korp sistematiku Ewropew għas-

superviżjoni bankarja, peress li dan se 

jwassal għal kunflitti ta' interess; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  27b. Jiddispjaċih li l-BĊE naqas milli 

jossidisfa l-objettiv tiegħu stess ta' 

stabbiltà tal-prezzijiet mill-bidu tal-kriżi 

ekonomika; jinnota li l-BĊE mhuwiex 

kapaċi jżomm il-livell tal-inflazzjoni qrib 

it-2 %; jiddeplora l-fatt li l-objettiv stipulat 

fit-Trattat tiegħu huwa li jfittex l-

istabbiltà tal-prezzijiet minflok 

jippromwovi okkupazzjoni sħiħa; 

Or. en 

 

 


