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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-
suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tagħhom:

1. Jilqa' l-proposta biex il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) jiġi integrat fl-
ordinament ġuridiku tal-UE; ifakkar li tali integrazzjoni għandha tkun akkumpanjata 
minn responsabbiltà demokratika xierqa; jinnota li tali integrazzjoni biss se tiżgura l-
ġestjoni tiegħu b'konformità mal-metodu Komunitarju, tippermetti l-konsistenza sħiħa 
tar-regoli u l-obbligi fiskali, tiffaċilita l-koordinazzjoni tal-politika fiskali u ekonomika, u 
ssaħħaħ il-leġittimità demokratika u r-responsabbiltà permezz tal-Parlament Ewropew; 
ifakkar li l-kompetenzi tas-suċċessur tal-MES m'għandhom bl-ebda mod jissostitwixxu, 
jidduplikaw jew ikunu superimposti fuq is-sorveljanza makroekonomika u fiskali normali 
prevista fir-regoli u r-regolamenti finanzjarji tal-UE, li għandha tibqa' l-kompetenza 
esklużiva tal-Kummissjoni, filwaqt li tiġi rispettata l-awtonomija tas-suċċessur tal-MES;

2. Jinnota li l-funzjonijiet li għandhom jiġu eżerċitati mis-suċċessur tal-MES se jappartienu 
lill-qasam tal-politika ekonomika, u li l-użu tal-isem "Fond Monetarju Ewropew" (FME) 
jista' jkun qarrieqi f'dak ir-rigward; jinnota wkoll li s-suċċessur tal-MES se jwettaq 
kompiti li jmorru bil-wisq lil hinn minn dawk ta' sempliċi "paybox"; jinnota li, fl-opinjoni 
tiegħu, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) issuġġerixxa li s-suċċessur tal-MES iżomm l-
isem "MES"; jinnota li l-akronimu FSE jinvolvi r-riskju ta' konfużjoni bejn Fond 
Ewropew għall-Istabbiltà futur u l-Fond Soċjali Ewropew; fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, 
jitlob li l-implikazzjonijiet tal-għażla ta' isem għas-suċċessur tal-Mekkaniżmu Ewropew 
ta' Stabbiltà jiġu evalwati kif għandu jkun u bir-reqqa qabel ma tittieħed deċiżjoni bħal 
din;

3. Ifakkar li l-politika monetarja fl-Unjoni hija kompetenza esklużiva tal-BĊE;

4. Jemmen li, filwaqt li titqies l-istruttura istituzzjonali sħiħa tal-UE u taż-żona tal-euro, is-
sistema tal-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) m'għandhiex tiġi trasposta kollha kif 
inhi fil-qafas ġuridiku tal-UE;

5. Ifakkar li l-proposta tal-Kummissjoni tiddisponi għall-istabbiliment tas-suċċessur tal-
MES bħala korp tal-UE, li jfisser li hu obbligat jagħti rendikont lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill u huwa soġġett għall-kontroll ġudizzjarju mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea (QĠUE); jieħu nota tad-dispożizzjonijiet proposti rigward l-obbligu ta' 
rendikont tas-suċċessur futur tal-MES;

6. Jemmen li l-qafas rilevanti tal-obbligu ta' rendikont għas-suċċessur futur tal-MES 
għandu jirreferi għall-governanza ekonomika bħala ħaġa waħda; ifakkar fit-talba li saret 
minn dan il-Parlament għal arranġament interistituzzjonali f'dan il-qasam;

7. Jemmen li kwalunkwe arranġament provviżorju konkluż bejn il-Parlament Ewropew u 
s-suċċessur tal-MES jagħti sinjal li jżid l-awtonomija ta' dan tal-aħħar meta l-pożizzjoni 
qawwija tal-PE hi li, kif propost mill-Kummissjoni, għandu jiġi integrat fit-Trattat u fl-
ordinament ġuridiku tal-UE;
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8. Jitlob li l-Parlament Ewropew jiġi infurmat immedjatament u b'mod xieraq bid-
deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu mis-suċċessur tal-MES u li jkunu ġew approvati mill-
Kunsill; iħeġġeġ lid-Direttur Maniġerjali futur tas-suċċessur tal-MES iżomm djalogu 
trasparenti u regolari mal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament 
Ewropew;

9. Jenfasizza li informazzjoni kompleta, preċiża u f'waqtha hija prerekwiżit għall-obbligu 
ta' rendikont xieraq; jinsisti, għalhekk, li jiġi stabbilit l-ogħla standard ta' trasparenza u 
ta' obbligu ta' rendikont fil-ftehim interistituzzjonali futur bejn is-suċċessur tal-MES u l-
Parlament Ewropew rigward id-deċiżjonijiet tas-suċċessur tal-MES, l-isfond ta' tali 
deċiżjonijiet, l-aċċess għad-dokumenti tas-suċċessur tal-MES u r-rekords tad-
diskussjonijiet tiegħu;

10. Jenfasizza l-ħtieġa tar-responsabbiltà demokratika tal-Bord tad-Diretturi futur tas-
suċċessur tal-MES; jiddispjaċih minħabba n-nuqqas ta' involviment istituzzjonali fil-
proċedura tal-għażla proposta għall-membri tiegħu u jitlob li l-Parlament Ewropew u l-
Kunsill Ewropew jiġu inklużi fid-deċiżjoni dwar il-ħatra tagħhom;

11. Jitlob li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri tingħata rwol ċar u formali fil-proċedura ta' 
kwittanza tas-suċċessur tal-MES, u li r-rapporti assoċjati jiġu eżaminati mill-Parlament 
Ewropew;

12. Jitlob li jsiru sforzi biex jiġi żgurat bilanċ bejn is-sessi fil-kompożizzjoni tal-korpi 
governattivi tas-suċċessur tal-MES u fil-lista mqassra tal-kandidati għall-kariga ta' 
Direttur Maniġerjali;

13. Jifhem il-bżonn li l-Istati Membri jkunu involuti fil-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
li għandhom impatt fuq ir-riżorsi fiskali; jenfasizza, madankollu, li s-suċċessur tal-MES 
huwa strument għall-ġestjoni tal-kriżijiet, u għalhekk għandu jkun jista' jaġixxi malajr; 
jitlob li jinstab il-bilanċ it-tajjeb bejn, minn naħa waħda, l-iżgurar tal-kontroll 
demokratiku tas-suċċessur tal-MES u l-obbligu ta' rendikont tiegħu lejn l-Istati Membri 
parteċipanti u, min-naħa l-oħra, il-ħtieġa li jiġi aġevolat it-teħid malajr tal-azzjonijiet 
meħtieġa; jagħraf is-setgħat baġitarji tal-parlamenti nazzjonali u jieħu nota tad-
dispożizzjonijiet li jiżguraw it-trasparenza tas-suċċessur tal-MES u l-obbligu ta' 
rendikont tiegħu lejn il-parlamenti nazzjonali tal-membri tal-MES u lejn dawk tal-Istati 
Membri parteċipanti l-oħra. 

14. Jitlob li jingħata bidu għal riforma sinifikattiva tal-MES fil-futur qrib permezz ta' 
reviżjoni tat-Trattat dwar il-MES, mingħajr preġudizzju għal żviluppi aktar ambizzjużi 
fil-futur; jinnota li tali riforma għandha tiffoka fuq it-tisħiħ tal-UEM u t-titjib tal-
proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet, speċjalment f'sitwazzjonijiet urġenti;

15. Jinnota li kemm l-inklużjoni tal-MES kif ukoll l-introduzzjoni tas-suċċessur tal-MES 
jibdlu l-arkitettura istituzzjonali tal-UE; jitlob, għalhekk, li l-kwistjoni tiġi inkorporata 
fid-diskussjonijiet aktar wiesgħa dwar ir-reviżjoni futura possibbli tat-Trattati.
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