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2016/2306(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3a. Jiddispjaċih bil-kbir li l-iżvalutazzjoni 

interna u l-miżuri ta’ awsterità sfurzati 

fuq il-pajjiżi periferiċi taħt ir-

restrizzjonijiet tal-munita unika kellhom 

effett depressanti u destabbilizzanti fit-tul 

fuq l-ekonomija kollha taż-żona tal-euro, 

filwaqt li kkawżaw il-kollass fid-domanda 

domestika, żieda intollerabbli fil-livelli tal-

qgħad u splużjoni tal-inugwaljanzi soċjali 

u ekonomiċi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3b. Jirrimarka li l-munita unika, billi 

tipprevjeni l-aġġustamenti normali fil-

kompetittività bejn il-pajjiżi permezz ta’ 

fluttwazzjonijiet liberi fir-rati tal-kambju 

u ċċaħħadhom mill-għodod ta’ politika 

ekonomika ewlenin biex jassorbu x-

xokkijiet ekonomiċi, xekklet l-irkupru 

ekonomiku u aggravat l-iżbilanċi 

makroekonomiċi u d-diverġenzi strutturali 

bejn il-pajjiżi ċentrali u dawk periferiċi;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3c. Jenfasizza li l-Eurovaluta għandha 

impatt asimmetriku fuq ekonomiji 

differenti, sitwazzjoni fejn l-ekonomiji 

aktar dgħajfa jkollhom iġarrbu kosti ta’ 

aġġustament sproporzjonatament għolja 

ħalli jkunu jistgħu jibqgħu fl-unjoni 

monetarja, filwaqt li l-ekonomiji aktar 

b’saħħithom jibqgħu jespandu l-

esportazzjonijiet tagħhom u jakkumulaw 

il-bilanċi favorevoli esterni dannużi, li 

jirrifletti l-vantaġġ kompetittiv ta’ rata tal-

kambju reali sottovalutat bil-kbir; 

Or. en 
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Paragrafu 38a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  38a. Jiddeplora l-fatt li, minkejja l-bilanċi 

favorevoli kbar ħafna u persistenti fil-

kont kurrenti li jaffettwaw b’mod negattiv 

il-funzjonament taż-żona tal-euro u li 

jipprevjeni l-ibbilanċjar mill-ġdid fost il-

pajjiżi, il-Kummissjoni qatt ma applikat l-

għodod eżistenti disponibbli fil-kuntest 

tal-proċedura ta’ żbilanċ 

makroekonomiku (MIP), inklużi l-fergħa 

korrettiva u sanzjonijiet xierqa, biex 

tipprevjeni t-tkabbir ta’ tali żbilanċi u 

tikkoreġihom; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 51a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  51a. Jissottolinja r-riskju li t-tiġbid fit-tul 

tal-kriżi politika u ekonomika jista' 

jwassal għal diżintegrazzjoni kaotika u 

mhux ikkontrollata taż-żona tal-euro; 

jenfasizza għalhekk r-rakkomandabbiltà li 

jiġi esplorat pjan alternattiv għal 

xoljiment ordnat u kkontrollat tal-unjoni 

monetarja; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li 

issir dispożizzjoni wkoll sadattant għal 

proċedura ta’ rtirar demokratika għal 

kwalunkwe Stat Membru li jixtieq joħroġ 

mill-unjoni monetarja; 

Or. en 

 

 


