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3. Ifakkar li xi Stati Membri għad 

għandhom bilanċi favorevoli kbar fil-

kontijiet li jistgħu jintużaw biex isostnu l-

investimenti pubbliċi u privati u jagħtu 

spinta lit-tkabbir ekonomiku; 

3.  Ifakkar li xi Stati Membri għad 

għandhom bilanċi favorevoli kbar u 

persistenti fil-kontijiet li qed ifixklu l-

irkupru u jipprevjenu l-ibbilanċjar mill-

ġdid fiż-żona tal-euro; jiddeplora l-fatt li 

l-Kummissjoni qatt ma applikat l-għodda 

eżistenti disponibbli skont il-proċedura ta' 

żbilanċ makroekonomiku (MIP) biex 

tikkoreġi l-iżbilanċi; jistieden lill-

Kummissjoni biex, f'dan ir-rigward, tieħu 

azzjoni deċiżiva u effettiva billi tapplika l-

fergħa korrettiva tal-MIP sabiex tiżgura li 

l-bilanċi eċċessivi jistgħu jintużaw biex 

isostnu l-investimenti pubbliċi u privati u 

jagħtu spinta lit-tkabbir ekonomiku; 
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5. Jissottolinja l-importanza li tingħata 

spinta lill-investiment pubbliku fl-UE 

sabiex it-tnaqqis attwali fl-investiment 

pubbliku fl-UE jiġi rrimedjat; iħeġġeġ, 

barra minn hekk, l-ikkompletar tal-

Unjoni tas-Swieq Kapitali bil-għan li 

tingħata spinta lill-investimenti privati fis-

suq uniku; iqis li l-qafas regolatorju għall-

investiment privat għandu jkompli jiġi 

mtejjeb; 

5. Jissottolinja l-importanza li tingħata 

spinta lill-investiment pubbliku fl-Istati 

Membri tal-UE, partikolarment fil-pajjiżi 

b'inqas spazju fiskali, sabiex l-effett 

negattiv tal-politiki ta' awsterità fuq id-

domanda aggregata u l-impjiegi jiġi 

rrimedjat; iħeġġeġ, għal dan l-għan, li l-

investimenti pubbliċi produttivi jiġu 

eżentati minn kalkoli ta' defiċit u ta' dejn; 

iqis li l-qafas regolatorju għall-investiment 

privat għandu jkompli jiġi mtejjeb; 
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  26a. Jopponi, f'dan il-kuntest, l-

inkorporazzjoni proposta tal-Patt Fiskali 

fil-qafas ġuridiku tal-UE, u jitlob li l-Istati 

Membri jabolixxu dak il-ftehim peress li 

jinterferixxi b'mod li jagħmel ħsara kemm 

fir-rigward tal-abbiltà tal-Istati Membri li 

jsegwu politiki fiskali awtonomi kif ukoll 

tal-kostituzzjonijiet demokratiċi tagħhom; 

jappella għal approċċ alternattiv favur l-

integrazzjoni Ewropea li għandu jkun 

imfassal skont il-ħtiġijiet differenti u s-

sitwazzjonijiet differenti tal-Istati Membri; 
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