
PA\924952MT.doc PE504.128v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

2012/2078 (INI)

24.1.2013

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

dwar problemi kostituzzjonali ta' governanza b'diversi livelli fl-Unjoni 
Ewropea
(2012/2078(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Sylvie Goulard



PE504.128v01-00 2/3 PA\924952MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\924952MT.doc 3/3 PE504.128v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-Istati Membri li jikkondividu l-euro għandhom bżonn ikomplu jsaħħu l-
istabbiltà, l-effiċjenza u r-responsabbiltà demokratika; 

2. Jinnota li wħud mill-isforzi li saru biex itaffu l-kriżi, bħall-adozzjoni tas-Six Pack u l-
ħolqien tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES), jikkonċernaw biss lill-Istati 
Membri li jiffurmaw parti miż-żona tal-euro; 

3. Jilqa' t-twaqqif li għaddej bħalissa ta' mekkaniżmu superviżorju uniku li jkopri ż-żona tal-
euro u li hu miftuħ għall-Istati Membri l-oħra kollha tal-UE;

4. Jindika li l-politiki ekonomiċi ta' wħud mill-Istati Membri huma imposti mit-Trojka, li 
mhijiex qed tinżamm responsabbli biżżejjed;

5. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti 
leġiżlattivi skont il-proċedura tal-kodeċiżjoni sabiex dan il-Pjan ta' Azzjoni jiġi 
implimentat mingħajr dewmien;

6. Jindika li l-kunċett ta' 'ftehimiet kuntrattwali' applikabbli biss għal Stati Membri 
individwali kif indikat fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2012 jissogra 
li joħloq inċertezza legali;

7. Iqis li l-ħidma fuq ir-riżorsi proprji għandha titħaffef, kif ukoll dik fuq il-mobbiltà fil-
qasam tax-xogħol u fuq baġit taż-żona tal-euro, sabiex din issir żona monetarja ottimali;

8. Jenfasizza li l-Artikolu 3.4 tat-TFUE jgħid li "[l-]Unjoni għandha tistabbilixxi unjoni 
ekonomika u monetarja li l-munita tagħha tkun l-euro", filwaqt li l-Protokoll 14 tal-Grupp 
tal-euro jipprevedi "l-bżonn li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċjali għal djalogu 
msaħħaħ bejn l-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, sa ma l-euro tkun saret il-
munita tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni"; jekk din is-sitwazzjoni tieħu fit-tul, għad li 
suppost hija waħda ta' tranżizzjoni, jeħtieġ li fi ħdan il-Parlament Ewropew tiġi żviluppata 
responsabbiltà xierqa għaż-żona tal-euro attwali u għall-Istati Membri li ħadu l-impenn li 
jingħaqdu magħha.


