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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2018
(2019/2129(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għall-2018,

– wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ)u tal-BĊE, 
b'mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 284(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra s-seduta ta' smigħ mal-kandidat għall-kariga ta' President tal-Bank 
Ċentrali Ewropew, Christine Lagarde, tal-4 ta' Settembru 2019,

– wara li kkunsidra l-aħħar Djalogu Monetarju tat-22 ta' Settembru 2019 bejn Mario 
Draghi, bħala President tal-Bank Ċentrali Ewropew, u l-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 142(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-
0000/2019),

A. billi, skont it-Tbassir Ekonomiku tas-Sajf 2019 tal-Kummissjoni, l-aħħar ċifri tal-2019 
jirriflettu tnaqqis mil-livelli ogħla ta' tkabbir tal-PDG fiż-żona tal-euro fl-2018, minn 
1,9 % għal 1,2 % fl-2019, u fl-UE-27, minn 2,1 % fl-2018 għal 1,4 % fl-2019, 
minħabba impetu aktar dgħajjef dovut għall-inċertezzi fil-kummerċ estern;

B. billi, skont iċ-ċifri tal-Eurostat, ir-rata tal-qgħad f'Awwissu 2019 kienet 6,2 % fl-UE u 
7,4 % fiż-żona tal-euro, l-aktar rati baxxi minn Lulju 2008;

C. billi, skont il-projezzjonijiet makroekonomiċi tal-persunal tal-Eurosistema ta' 
Settembru 2019, l-inflazzjoni annwali għaż-żona tal-euro fl-Indiċi Armonizzat tal-
Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP) jidher li se tilħaq 1,2 %, 1,0 % u 1,5 % fl-2019, fl-
2020 u fl-2021, u b'hekk għadu ma ntlaħaqx l-objettiv fuq perjodu medju ta' 2 %;

D. billi fi tmiem l-2018, id-daqs tal-karta tal-bilanċ tal-Eurosistema kien laħaq livell bla 
preċedent ta' EUR 4,7 triljun, żieda ta' EUR 0,2 triljun meta mqabbel ma' tmiem l-2017;

E. billi fl-2018, il-profitt nett tal-BĊE ammonta għal EUR 1,575 biljun meta mqabbel ma' 
EUR 1,275 biljun fl-2017; billi din iż-żieda tista' tiġi attribwita prinċipalment għaż-
żieda fl-introjtu mill-imgħax nett fl-ambitu tal-portafoll f'dollari Amerikani u tal-
portafoll tal-programm ta' xiri ta' assi (APP);

F. billi rwol aktar b'saħħtu tal-euro, u żieda fl-użu tiegħu bħala munita ta' riżerva, iżidu l-
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kapaċità tal-UE li tfassal il-pożizzjoni politika tagħha b'mod indipendenti vis-à-vis l-
Istati Uniti u r-Riżerva Federali u, finalment, jipprovdu protezzjoni mir-riskju ta' 
approċċ mhux kooperattiv tal-Istati Uniti;

G. billi l-ħruġ globali ta' bonds ħodor żdied minn inqas minn EUR 1 biljun fl-2008 għal 
aktar minn EUR 120 biljun fl-2017 u l-ħruġ nett ta' bonds ħodor denominati f'euro żdied 
b'għaxar darbiet mill-2013; billi d-distakk bejn il-firxiet ta' bonds ħodor u dawk tas-
settur industrijali globali tnaqqas gradwalment;

H. billi, minkejja din ix-xejra pożittiva, il-bonds ħodor għadhom jirrappreżentaw biss 1 % 
tal-provvista globali tal-bonds denominati f'euro;

Ħarsa ġenerali

1. Jilqa' r-rwol tal-BĊE fis-salvagwardja tal-istabbiltà tal-euro u jenfasizza li l-
indipendenza tal-BĊE hija rekwiżit għall-issodisfar tal-mandat tiegħu;

2. Huwa mħasseb li wara rkupru ekonomiku qasir, il-momentum tat-tkabbir taż-żona tal-
euro naqas b'mod sinifikanti għal 1,2 % tal-PDG fiż-żona tal-euro u għal 1,4 % tal-PDG 
għall-UE-27; jissottolinja, għalhekk, il-ħtieġa li l-politika monetarja tibqa' akkomodanti 
għall-futur prevedibbli;

3. Jenfasizza li l-politika fiskali hija komponent meħtieġ biex jissaħħaħ l-impatt tal-
politika monetarja u jitnaqqsu l-effetti kollaterali possibbli;

4. Jissottolinja l-konstatazzjonijiet tal-grupp ta' esperti tas-SEBĊ dwar it-tkabbir dgħajjef 
tal-pagi1, li analizza l-iskonnessjoni bejn it-tkabbir tal-pagi u l-irkupru tas-suq tax-
xogħol, jiġifieri li t-tkabbir dgħajjef tal-pagi matul dawn l-aħħar snin jista' jiġi spjegat 
prinċipalment minn xokkijiet marbuta mat-teknoloġija kif ukoll mill-evoluzzjoni tan-
negozjar tal-pagi (li fih l-impjegati m'għandhomx l-istess saħħa bħal qabel) u mir-
regolamentazzjoni tas-suq tax-xogħol, b'mod partikolari fil-pajjiżi l-aktar milquta mill-
kriżi ekonomika u finanzjarja globali u mill-kombinazzjoni ta' sottoutilizzazzjoni tal-
ħaddiema, inflazzjoni baxxa u tkabbir limitat tal-produttività;

5. Jissottolinja li t-tisħiħ tar-rwol tal-euro jirrikjedi l-kundizzjonijiet strutturali t-tajba, 
fosthom:

– L-approfondiment tal-Unjoni Monetarja Ewropea, inkluża kapaċità fiskali għaż-
żona tal-euro li tkun kapaċi tipprovdi funzjoni ta' stabbilizzazzjoni kontroċiklika;

– L-ikkompletar tal-unjoni bankarja, inkluża skema Ewropa ta' assigurazzjoni tad-
depożiti mutwalizzata bis-sħiħ li tnaqqas ir-riskji, tippromwovi l-kompetizzjoni 
ġusta, tiffaċilita l-espansjoni tas-servizzi bankarji pan-Ewropej u ssaħħaħ l-
istabbiltà taż-żona tal-euro kollha kemm hi;

– L-ikkompletar tal-unjoni tas-swieq kapitali;

– Il-ħolqien ta' assi sikur garantit mill-Istati Membri taż-żona tal-euro biex 

1 ECB Occasional Paper Series No 232 / Settembru 2019: Understanding low wage growth in the euro area and 
European countries. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf
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titrawwem l-integrazzjoni tas-swieq tal-bonds;

Politika monetarja

6. Jissottolinja li l-programm ta' xiri ta' assi (APP) ta kontribut sostanzjali lill-irkupru 
ekonomiku u lill-ħolqien ta' aspettattivi ta' inflazzjoni tal-unitajiet domestiċi, wassal 
għal titjib sostanzjali fil-kundizzjonijiet ta' finanzjament permezz ta' diversi kanali ta' 
trażmissjoni, u kkompressa r-rendimenti f'firxa wiesgħa ta' klassijiet ta' assi; jenfasizza, 
b'mod partikolari, li l-APP tejjeb direttament il-kundizzjonijiet ta' kreditu għas-settur 
privat mhux finanzjarju permezz tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti bl-assi 
(ABSPP) u tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds koperti (CBPP3);

7. Jinnota li, fit-12 ta' Settembru 2019, il-BĊE ħabbar pakkett ta' stimoli wiesa' li jinkludi 
programm indefinit ta' taffija kwantitattiva li jiffunzjona bir-ritmu ta' EUR 20 biljun fix-
xahar, tnaqqis ta' 10 punti bażi fir-rata ta' depożitu, sistema b'żewġ livelli għal 
rimunerazzjoni ta' riżerva, u termini aktar faċli għal operazzjonijiet ta' rifinanzjament 
immirati aktar fit-tul (TLTRO-III);

8. Jinnota li l-effetti negattivi fuq l-introjtu mill-imgħax nett tal-banek s'issa ġew 
ikkontrobilanċjati bil-benefiċċji minn aktar self mill-banek u spejjeż aktar baxxi għall-
provvedimenti u t-telf;

9. Jissottolinja li rati tal-imgħax baxxi ħafna jew negattivi joffru opportunitajiet lill-
konsumaturi, lill-ħaddiema u lill-mutwatarji, li jistgħu jibbenefikaw minn momentum 
ekonomiku aktar b'saħħtu, livelli aktar baxxi ta' qgħad u kostijiet tas-self aktar baxxi;

10. Jappoġġja l-intenzjoni tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE li jkompli jinvesti mill-ġdid il-
pagamenti prinċipali minn titoli li jimmaturaw għal kemm ikun hemm bżonn biex 
jinżammu kundizzjonijiet ta' likwidità favorevoli u livell għoli ta' akkomodazzjoni 
monetarja;

Aspetti oħra

11. Ifakkar li, bħala istituzzjoni tal-UE, il-BĊE huwa marbut bil-Ftehim ta' Pariġi dwar it-
tibdil fil-klima u li dan għandu jkun rifless fil-politiki tiegħu, b'rispett sħiħ għall-mandat 
tiegħu u għall-indipendenza tiegħu;

12. Jieħu nota tad-dikjarazzjoni ta' Christine Lagarde tal-4 ta' Settembru, li fiha laqgħet 
b'sodisfazzjon il-kollaborazzjoni tal-BĊE fin-Netwerk għall-Ekoloġizzazzjoni tas-
Sistema Finanzjarja (NGFS) u l-impenn li jikkontribwixxi biex jiġu ffaċċjati l-isfidi li 
jġib miegħu t-tibdil fil-klima billi jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-NGFS u 
jaġixxu fuqhom b'mod sostantiv kull fejn possibbli, mingħajr ma jiddgħajfu l-mandat ta' 
stabbiltà tal-prezzijiet u objettivi oħra tal-BĊE;

13. Jistieden lill-BĊE jkompli bl-isforzi preparatorji tiegħu biex jiżgura l-istabbiltà tas-
swieq finanzjarji għall-kontinġenzi kollha possibbli b'rabta mal-Brexit;

14. Huwa preokkupat ħafna dwar ir-riskji dovuti għad-dewmien fl-istabbiliment tal-unjoni 
bankarja, u jappella għall-ikkompletar rapidu tal-unjoni bankarja bi skema Ewropea ta' 
garanzija tad-depożiti mutwalizzata bis-sħiħ;
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15. Jitlob li l-proġett tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali jitħaffef sabiex tissaħħaħ l-integrazzjoni 
finanzjarja, bil-għan li tittejjeb ir-reżiljenza għax-xokkijiet u li t-trażmissjoni tal-politika 
monetarja madwar l-unjoni monetarja ssir aktar effikaċi;

16. Jistieden lill-BĊE jżid il-monitoraġġ tiegħu tal-iżvilupp tal-kriptomuniti u ż-żieda tar-
riskji relatati fiċ-ċibersigurtà;

17. Jistieden lill-BĊE jiżgura bilanċ xieraq bejn li jitħalla li ssir innovazzjoni finanzjarja 
regolatorja fil-Fintech u l-iżgurar tal-istabbiltà finanzjarja;

18. Jaqbel ma' Christine Lagarde li rieżami tal-qafas tal-politika monetarja tal-BĊE huwa 
f'waqtu u ġustifikat sabiex jiġi żgurat li l-BĊE jkollu l-għodod it-tajba biex iwettaq il-
mandat tiegħu ta' stabbiltà tal-prezzijiet fil-futur; jistieden lill-BĊE jorganizza 
konsultazzjoni pubblika bħala parti minn dan il-proċess sabiex jiżgura li r-rieżami jkun 
miftuħ għall-input u l-feedback minn firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati differenti 
tas-soċjetà ċivili;

Akkontabilità

19. Jilqa' b'sodisfazzjon iż-żieda fl-akkontabilità taħt il-Presidenza ta' Mario Draghi, u 
jistenna bil-ħerqa li jkun hemm akkontabilità, djalogu u trasparenza akbar taħt il-
President il-ġdid;

20. Ifakkar li n-nomini tal-membri tal-Bord Eżekuttiv għandhom jitħejjew bir-reqqa, bi 
trasparenza sħiħa u mal-Parlament, f'konformità mat-Trattati; jistieden lill-Kunsill 
ifassal lista qasira bbilanċjata fir-rigward tal-ġeneri għall-postijiet vakanti kurrenti u 
futuri u jaqsamha mal-Parlament, biex b'hekk jippermetti lill-Parlament jaqdi rwol 
konsultattiv aktar sinifikanti fil-proċess tal-ħatra; jiddispjaċih li sal-lum ma sar ebda 
progress sodisfaċenti;

21. Jilqa' b'sodisfazzjon il-feedback sostanzjali u dettaljat taqsima b'taqsima mogħti mill-
BĊE rigward ir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE għall-
2017; jistieden lill-BĊE jkompli dan l-impenn favur l-akkontabilità u jibqa' jippubblika 
l-feedback bil-miktub tiegħu rigward ir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar ir-rapport 
annwali tal-BĊE kull sena;

°

° °

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Bank Ċentrali Ewropew.


