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Konklużjonijiet tal-laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew tat-30 ta' Jannar
2012
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Frar 2012 dwar il-Kunsill Ewropew tat-30
ta' Jannar 2012
Il-Parlament Ewropew,
–

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-30 ta' Jannar 2012,

–

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-9 u l-10 ta' Diċembru 2011,

–

wara li kkunsidra l-istqarrija tal-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern taż-Żona tal-Euro tad-9 ta’
Diċembru 2011,

–

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-gvern tar-Renju Unit,

–

wara li kkunsidra s-“Six Pack” u ż-żewġ proposti tal-Kummissjoni dwar aktar tisħiħ taddixxiplina fiskali1,

–

wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni fis-sessjoni tagħha tat-18
ta' Jannar 2012,

–

wara li kkunsidra r-riżultat tan-negozzjati miżmuma fil-Grupp ta' Ħidma ad hoc dwar lEuro u fil-Grupp dwar l-Euro,

–

wara li kkunsidra l-bżonn li tiġi preservata l-unità bejn il-partijiet kontraenti taż-żona taleuro u dawk mhux taż-żona tal-euro,

–

wara li kkunsidra s-sottomissjoni li saret f’isem il-Parlament mir-rappreżentanti tiegħu filgrupp ta’ ħidma ad hoc,

–

wara li kkunsira r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Jannar 2012 dwar il-konklużjonijiet tallaqgħa tal-Kunsill Ewropew (8-9 ta' Diċembru 2011) dwar abbozz ta' ftehim
internazzjonali dwar Unjoni ta' Stabbiltà Fiskali2,

–

wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1.

Jafferma mill-ġdid ir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Jannar 2012, filwaqt li jinnota t-test
finali tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinament u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika
u Monetarja filwaqt li jtenni l-opinjoni tiegħu li kien ikun aħjar li kieku ntlaħaq ftehim
skont il-liġi tal-UE; jiddispjaċih li ma kienx possibbli jintlaħaq l-ftehim mill-Istati
Membri kollha minħabba l-oġġezzjoni tal-Prim Ministru tar-Renju Unit;

2.

Jinnota, madankollu, li virtwalment l-elementi kollha li jinsabu fit-Trattat il-ġdid jistgħu

1

2

Regolament dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri,
(COM(2011)0819), u Regolament dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni
tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji, (COM(2011)0821).
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jintlaħqu, u fil-parti l-kbira tagħhom diġà ntlaħqu, fi ħdan il-qafas legali eżistenti tal-UE u
permezz ta' leġiżlazzjoni sekondarja, minbarra 'r-regola tad-deheb', il-votazzjoni
b'maġġoranza kwalifikata invertita u l-involviment tal-Qorti tal-Ġustizzja;
3.

Jemmen li t-test finali jtejjeb it-test oriġinali f'diversi punti u li numru ta'
modifikazzjonijiet proposti mill-Parlament ġew inkorporati, partikolarment:
–

l-impriża li fiha l-metodu tal-Komunità japplika bis-sħiħ;

–

li l-istabbiltà, il-koordinament u l-governanza jiġu implimentati permezz ta'
leġiżlazzjoni sekondarja, u billi jinvolvu bis-sħiħ lill-Parlament;

–

il-koerenza akbar, għalkemm mhux kompluta, bejn is-‘six pack’ u t-Trattat ilġdid;

–

ir-rikonoxximent tad-drittijiet tal-partijiet kontraenti li l-munita tagħhom mhijiex
l-euro biex jieħdu sehem f'dawk is-sessjonijiet tas-summit tal-euro li jittrattaw ilkompetittività, l-istruttura globali taż-żona euro u r-regoli fundamentali li se
japplikaw għaliha fil-futur;

–

il-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali huwa
previst fuq bażi maqbula u f'konformità mat-Trattat;

–

iż-żieda ta' referenza għall-għanijiet tat-tkabbir sostenibbli, tal-impjiegi, talkompetittività u tal-koeżjoni soċjali;

–

l-obbligu li jiġi inkorporat il-kontenut tal-Ftehim fil-qafas legali tal-UE fi żmien
ħames snin;

4.

Jirrikonoxxi li l-istabbiltà fiskali hija komponent importanti fir-riżoluzzjoni tal-kriżi
attwali; isostni, madankollu, li l-irkupru ekonomiku jeħtieġ miżuri li jsaħħu s-solidarjetà u
jagħtu spinta lit-tkabbir sostenibbli u lill-impjiegi; jilqa' l-fatt li l-Kunsill Ewropew
jirrikonoxxi dan, iżda jsostni l-bżonn ta' miżuri konkreti u profondi;

5.

Itenni s-sejħa tiegħu għat-twaqqif rapidu ta' fond tal-fidwa skont il-proposta tal-Kunsill
Ekonomiku Ġermaniż ta' Esperti; jitlob l-integrazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni għaliex
meħtieġ biex jipprovdi għal fond ta' fidwa preferibbilment fi ħdan il-proċess leġiżlattiv
‘two pack’ attwali; jiddispjaċih li dan għadu ma nbediex; jagħmel sejħa lill-Kummissioni
sabiex tressaq miżuri b'saħħithom għall-promozzjoni tat-tkabbir u tal-impjiegi;

6.

Isejjaħ sabiex, wara għadd ta' miżuri li ttieħdu biex jiżguraw l-istabbiltà fiskali, jitwaqqfu
għadd ta' bonds ta' proġetti, u pjan ta' azzjoni għal bonds ta' stabbiltà u l-introduzzjoni ta'
FTT fil-livell Ewropew, li għalihom il-Kummissjoni diġà għamlet proposta;

7.

Barra minn dan, jiġbed l-attenzjoni li hemm xi elementi importanti oħra neqsin fil-Ftehim
il-ġdid:
–

l-evitar ta' standards doppji bejn in-normi tal-Ftehim u dawk fit-Trattat ta'
Lisbona u li jinsabu fl-'acquis communautaire';

–

il-partijiet kontraenti għall-ftehim kollha, kemm il-membri tal-euro attwali kif
ukoll dawk futuri, għandu jkollhom l-istess dritt li jipparteċipaw bis-sħiħ fil-

laqgħat kollha tas-summit tal-euro;
8.

Jiddispjaċih għall-fatt li t-test finali ma jirriflettix it-talba tal-Parlament għallparteċipazzjoni sħiħa tal-President tiegħu fil-laqgħat informali tas-summit tal-euro; isostni
li għandha tiġi estiża sejħa permanenti għall-parteċipazzjoni sħiħa mill-president-elett tassummits tal-euro;

9.

Isostni li l-partijiet kontraenti jirrispettaw bis-sħiħ l-impenn tagħhom li jiġi integrat, fi
żmien mhux aktar minn ħames snin, it-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinament u lGovernanza fit-trattati tal-UE u jitlob li n-nuqqasijiet li baqa' fit-Trattat ta' Lisbona jiġu
trattati f'din l-okkażjoni;

10.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kapijiet ta’
Stat u ta’ Gvern, lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-President tal-Grupp tal-Euro, lillparlamenti nazzjonali, lill-Kummissjoni u lill-Bank Ċentrali Ewropew.

