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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Rapport ta' inkjesta dwar ir-rwol u l-operazzjonijiet tat-Trojka (BĊE, Kummissjoni, 
FMI) fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro
(2013/2277(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari 
l-Artikolu 7, l-Artikolu 136 flimkien mal-Artikolu 121, u l-Artikolu 174 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 3 
tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-21 ta' Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati 
Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-
rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom1

– wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2013 dwar is-Semestru Ewropew 
għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet tal-20132,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2013 dwar il-prijoritajiet tal-
Parlament Ewropew għall-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 20143,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar il-preparazzjonijiet 
għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (mis-27 sat-28 ta' Ġunju 2013) - Teħid tad-deċiżjonijiet 
demokratiku fil-UEM futura4

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2012 b'rakkomandazzjonijiet 
lill-Kummissjoni dwar ir-rapport tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, tal-Kummissjoni 
Ewropea, tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-Grupp tal-euro bl-isem 'Lejn Unjoni 
Ekonomika u Monetarja Ġenwina',5– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-
6 ta’ Lulju 2011 dwar il-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali: rakkomandazzjonijiet 
rigward il-miżuri u l-inizjattivi li għandhom jittieħdu6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar il-kriżi finanzjarja, 
ekonomika u soċjali: rakkomandazzjonijiet dwar il-miżuri u l-inizjattivi li għandhom 

                                               
1 ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1.
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0447.
3 Testi adottati, P7_TA(2013)0332.
4 Testi adottati, P7_TA(2013)0269.
5 Testi adottati, P7_TA(2012)0430.
6 Testi adottati, P7_TA(2011)0331.
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jittieħdu (rapport ta' nofs il-perjodu)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2013),

A. billi t-Trojka, li tikkonsisti fil-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u 
l-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI), oriġinat fid-deċiżjoni tal-25 ta' Marzu 2010 minn 
Kapijiet ta' Stat u Gvern taż-żona tal-euro biex tipprovdi self kundizzjonali bilaterali lill-
Greċja, u minn dak iż-żmien bdiet topera fil-Portugall, fl-Irlanda u f-Ċipru;

B. billi, fit-Trojka, il-Kummissjoni hija responsabbli biex tinnegozja l-kundizzjonijiet għall-
assistenza finanzjarja għal Stati Membri taż-żona tal-euro 'b'koordinazzjoni mal-BĊE' u 
'fejn possibbli flimkien mal-FMI', l-assistenza finanzjarja hawnhekk referuta bħala 'l-
assistenza tal-UE-FMI';

C. billi t-Trojka hija l-istruttura bażika għan-negozjati bejn il-mutwanti uffiċjali u l-gvernijiet 
tal-pajjiżi riċevituri, kif ukoll għar-reviżjoni tal-implimentazzjoni tal-programmi ta' 
aġġustament; billi għall-aspett Ewropew, id-deċiżjonijiet finali fir-rigward tal-assistenza 
finanzjarja u l-kundizzjonalità huma meħuda mill-Grupp tal-euro;

D. billi t-Troika flimkien mal-Istati Membri kkonċernati hija responsabbli wkoll għall-
preparazzjoni ta' deċiżjonijiet formali tal-Grupp tal-euro;

E. billi bosta Stati Membri barra ż-żona tal-euro diġà rċevew jew qed jirċievu assistenza 
mill-UE skont Artikolu 143 tat-TFUE, flimkien mal-FMI;

F. billi l-UE ħolqot bosta mekkaniżmi ad hoc biex tipprovdi assistenza finanzjarja għall-
pajjiżi taż-żona tal-euro, l-ewwel nett permezz ta' self bilaterali, inkluż minn bosta pajjiżi 
barra ż-żona tal-euro, imbagħad permezz tal-EFSF u tal-EFSM, u fl-aħħar nett permezz 
tal-MES, li kellu jieħu post il-mekkaniżmi l-oħra kollha;

G. billi l-Memorandum ta' Qbil (MtQ) huwa ftehim bejn l-Istati Membri kkonċernati u t-
Trojka, li jirriżulta minn negozjati u billi Stat Membru jikkommetti ruħu li jwettaq numru 
ta' azzjonijiet bi skambju ma' assistenza finanzjarja; billi fit-Trattat dwar il-MES huwa 
stipulat li Stat Membru li jistaqsi għal assistenza mill-MES għandu jindirizza wkoll talba 
għal assistenza lill-FMI;

H. billi l-ammont totali ta' assistenza finanzjarja fl-erba' programmi qatt ma kien hemm bħalu 
qabel, kif ukoll it-tul taż-żmien u l-forma tal-programmi, li jwassal għal sitwazzjoni mhux 
tas-soltu fejn l-assistenza kważi ħadet post b'mod esklussiv il-finanzjament tas-soltu 
provdut mis-swieq;

I. billi s-sitwazzjoni ekonomika u l-iżviluppi riċenti f'xi Stati Membri kkompromettew il-
kwalità tal-impjiegi, il-protezzjoni soċjali u l-istandards tas-saħħa u s-sikurezza;

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0376.
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J. billi t-Task Force għall-Greċja ġiet stabbilita biex issaħħaħ il-kapaċità tal-
amministrazzjoni Griega biex tfassal u timplimenta riformi strutturali biex ittejjeb il-
funzjonament tal-ekonomija u tas-soċjetà u biex toħloq il-kundizzjonijiet għal irkurpru 
sostnut u l-ħolqien tal-impjiegi, kif ukoll biex tħaffef l-assorbiment tal-Fondi Strutturali u 
ta' Koeżjoni tal-UE fil-Greċja u biex tipprovdi riżorsi kritiċi biex tiffinanzja l-investiment;

K. billi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2012, il-Parlament jitlob għal standards 
ogħla tar-responsabbiltà demokratika fil-livell tal-Unjoni biex ikunu applikati għat-Trojka; 
billi tali responsabbiltà notevolment teħtieġ li t-Trojka tinstema' fil-Parlament Ewropew 
qabel ma tassumi l-kariga tagħha u għandha tkun suġġett għal rappurtar regolari u għall-
iskrutinju demokratiku mill-Parlament Ewropew.

L. billi l-programmi fi żmien qasir primarjament kellhom il-mira li jevitaw l-inadempjenza 
mhux ikkontrollata u li jwaqqfu l-ispekulazzjoni dwar id-dejn sovran; billi l-għan fil-
medda medja taż-żmien kien li jiżgura li l-flejjes li kienu mislufa jkunu rimborżati, b'hekk 
ikun evitat telf finanzjarju kbir li jkun ta' piż għall-kontribwenti mill-pajjiżi li qed 
jipprovdu assistenza u li jiggarantixxu l-fondi; billi dan jeħtieġ ukoll li l-programm 
iwassal għal tkabbir sostenibbli u tnaqqis ta' dejn effettiv fil-medda taż-żmien medja u 
twila; billi l-programmi ma kinux adattati biex jikkoreġu b'mod komprensiv l-iżbilanċi 
makroekonomiċi li xi kultant akkumulaw fuq medda ta' deċennji ta' snin;

Is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiżi tal-programm fil-bidu tal-kriżi

1. Jikkunsidra li l-iskattaturi eżatti għall-kriżi kienu differenti fl-erba' Stati Membri kollha;

2. Jinnota li, qabel ma beda l-programm ta' assistenza tal-UE-FMI fir-rebbiegħa tal-2010, 
kien hemm biżà doppja assoċjata mal-'insolvenza' u n-'nuqqas ta' sostenibbiltà' tal-finanzi 
pubbliċi tal-Greċja bħala riżultat tal-kompetittività tal-ekonomija Griega li qiegħda dejjem 
tonqos u d-deċennji ta' snin ta' politika fiskali irresponsabbli, bid-defiċit tal-gvern jilħaq il-
15.7 % tal-PDG fl-2009, u l-proporzjon tad-dejn għall-PDG ikompli b'tendenza li tikber, 
fejn fl-2003 kien ta' 97.4 %, laħaq il-129.7 % fl-2009 u l-156.9 % fl-2012;

3. Jinnota li l-Greċja daħlet f'riċessjoni fir-raba' kwart tal-2008; jinnota li l-pajjiż esperjenza 
sitt kwarti ta' rata ta' tkabbir negattiva tal-PDG fis-sebgħa li jwasslu għall-attivazzjoni tal-
programm ta' assistenza; jinnota li hemm relazzjoni mill-qrib bejn iż-żieda fid-dejn 
pubbliku u t-tnaqqis ċikliku, bid-dejn pubbliku jiżdied minn EUR 254.7 biljun fl-aħħar 
tat-tielet kwart tal-2008 għal EUR 314.1 biljun fl-aħħar tat-tieni kwart tal-2010;

4. Jinnota li, fil-bidu tal-programm ta' assistenza tal-UE-FMI, l-ekonomija Portugiża sofriet 
minn PDG u tkabbir tal-produttività baxxi għal numru ta' snin, u li dan in-nuqqas ta' 
tkabbir, ikkombinat mal-impatt tal-kriżi finanzjarja globali, irriżulta f'defiċit fiskali kbir u 
livell ta' dejn għoli, li għolla l-ispejjeż tal-finanzjament mill-ġdid tal-Portugall fis-swieq 
kapitali għal livelli mhux sostenibbli; jinnota f'dan il-kuntest li fl-2007, ir-rata ta' tkabbir 
tal-Portugall laħqet 2.4 %, id-defiċit fiskali tiegħu laħaq 3.1 %, il-livell ta' dejn 62.7 % u 
d-defiċit tal-kont kurrenti tiegħu laħaq l-10.2 % tal-PDG, bir-rata tal-qgħad tkun ta' 8.1 %;

5. Jinnota li, fil-bidu tal-programm ta' assistenza tal-UE-FMI, l-ekonomija Irlandiża kienet 
għadha kif sofriet minn kriżi bankarja ta' dimensjonijiet li qatt ma kienet rat bħalhom 
qabel, li waqqgħet lill-PDG Irlandiż b'6.3 % fl-2009 (1.1 % fl-2010) minn livell ta' tkabbir 
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pożittiv ta' 5 % tal-PDG fl-2007, li żiedet il-qgħad minn 4.7 % fl-2007 għal 13.7 % fl-
2010 u - l-aktar impatt ta' detriment għaliha - id-defiċit tal-bilanċ tal-pagamenti tal-gvern 
fl-2010 ta' 30.6 %, waqa' minn eċċess fl-2007 (0.2 %). jinnota barra minn hekk, fl-għaxar 
snin qabel il-programm ta' assistenza, li l-ekonomija Irlandiża esperjenzat perjodu twil ta' 
rati ta' interess reali negattivi;

6. Jinnota li, fil-bidu tal-programm ta' assistenza tal-UE-FMI fl-2013, l-ispekulazzjonijiet 
dwar l-instabbiltà sistematika fl-ekonomija Ċiprijotta kienu ilhom għaddejjin għal żmien 
twil, minħabba, fost affarijiet oħra, l-espożizzjoni tal-banek Ċiprijotti għal kumpaniji tal-
proprjetà lokali ingranati żżejjed, il-kriżi tad-dejn Griega, it-tnaqqis fil-grad tal-bonds tal-
gvern Ċiprijott minn aġenziji ta' klassifikazzjoni internazzjonali, l-inabbiltà tar-rifużjoni 
tal-infiq pubbliku mis-swieq internazzjonali, u n-nuqqas ta' rieda inizjali tal-gvern biex 
jirristruttura s-settur finanzjarju problematiku;

L-assistenza finanzjarja tal-UE-FMI, il-kontenut tal-MtQ u l-politiki implimentati

7. Jinnota li l-qbil inizjali bejn l-awtoritajiet Griegi fuq naħa u l-UE u l-FMI fuq oħra ġie 
adottat fit-2 ta' Mejju 2010 fil-MtQ rilevanti li jinkludu, il-kundizzjonalità tal-politika 
għall-assistenza finanzjarja tal-UE-FMI; jinnota barra minn hekk li, wara ħames 
reviżjonijiet u s-suċċess mhux suffiċjenti tal-ewwel programm, it-tieni programm kellu 
jiġi adottat f'Marzu tal-2012, u dan ġie rivedut tliet darbiet minn dak iż-żmien;

8. Jinnota li l-qbil inizjali bejn l-awtoritajiet Portugiżi fuq naħa u l-UE u l-FMI fuq oħra ġie 
adottat fis-17 ta' Mejju 2011 fil-MtQ rilevanti li jinkludu, il-kundizzjonalità tal-politika 
għall-assistenza finanzjarja tal-UE-FMI; jinnota barra minn hekk li l-programm Portugiż 
kien rivedut regolarment minn dak iż-żmien, u dan wassal għall-kumbinazzjoni tat-
tmienja u d-disa' reviżjoni ta' kull kwart tal-programm tal-aġġustament ekonomiku tal-
Portugall;

9. Jinnota li l-qbil inizjali bejn l-awtoritajiet Irlandiżi u l-UE u l-FMI ġie adottat fis-
7 ta' Diċembru 2010 fil-MtQ rilevanti li jinkludu l-kundizzjonalità tal-politika għall-
assistenza finanzjarja tal-UE-FMI; jinnota barra minn hekk li l-programm Irlandiż kien 
rivedut regolarment minn dak iż-żmien, u dan wassal għat-tnax u l-aħħar reviżjoni tad-
9 ta' Diċembru 2013 li timmarka l-kompletezza immineneti tal-programm Irlandiż;

10. Jinnota li t-talba inizjali għall-assistenza finanzjarja kienet saret minn Ċipru fil-
25 ta' Ġunju 2012, iżda li differenzi fil-pożizzjonijiet fir-rigward tal-kundizzjonalità, kif 
ukoll iċ-ċaħda tal-abbozz ta' programm inizjali mill-Parlament Ċiprijott, wassal għal 
dewmien fil-qbil finali dwar il-programm ta' assistenza tal-UE-FMI sal-24 ta' April (UE) u 
l-15 ta' Mejju 2013 (FMI) rispettivament, u fit-30 ta' April 2013 il-Kamra tad-Deputati 
Ċiprijotta fl-aħħar approvat il-qbil il-'ġdid';

11. Jinnota li l-FMI huwa istituzzjoni globali impenjata biex tipprovdi assistenza finanzjarja 
kundizzjonali lil stati li qed jesperjenzaw problemi bil-bilanċ tal-pagamenti; jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li l-Istati Membri kollha huma membri tal-FMI u għaldaqstant 
għandhom id-dritt li jitolbu l-għajnuna tiegħu;

12. Jiddeplora n-nuqqas ta' preparazzjoni tal-UE u tal-istituzzjonijiet internazzjonali, inkluż l-
FMI, għall-kriżi tad-dejn sovran fuq skala kbira f'unjoni monetarja;
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13. Jagħraf, madankollu, li l-isfida immensa li affaċċjat it-Trojka li waslet sal-kriżi kienet 
unika bħala riżultat tal-istat medjokru tar-regolament tas-servizzi finanzjarji, l-iżbilanċi 
makroekonomiċi kbar, u l-fatt li għadd ta' strumenti bħall-iżvalutar estern ma kinux 
disponibbli minħabba l-ostakli tal-unjoni monetarja; jinnota, barra minn hekk, li ż-żmien 
kien għaddej ġmielu, ostakli legali kellhom jitneħħew, il-biża' li ż-żona tal-euro tikrolla 
kienet tinħass, l-arranġamenti politiċi kellhom jintlaħqu, l-ekonomija dinjija kienet qed 
tnaqqas fir-ritmu u għadd ta' pajjiżi li ma kellhomx l-għan li jikkontribwixxu għall-appoġġ 
finanzjarju raw id-dejn pubbliku u privat tagħhom jiżdied b'mod allarmanti;

14. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' trasparenza fin-negozjati tal-MtQ; jinnota l-ħtieġa li jkun 
evalwat jekk dokumenti formali kinux ikkomunikati b'mod ċar f'ħin xieraq lill-parlamenti 
nazzjonali u lill-Parlament Ewropew; jinnota barra minn hekk, l-impatt negattiv possibbli 
ta' tali prattiki fuq id-drittijiet taċ-ċittadini u s-sitwazzjoni politika fi ħdan il-pajjiżi 
kkonċernati;

15. Jiddeplora li r-rakkomandazzjonijiet inklużi fil-MtQ jimmarkaw punt ta' tluq mill-ħsieb 
inizjalat mill-istrateġija ta' Lisbona u l-istrateġiji Ewropa 2020; jinnota madankollu li dan 
jista' jkun parzjalment spjegat, anke jekk mhux kompletament iġġustifikat, mill-fatt li l-
programmi kellhom ikunu implimentati taħt pressjoni ta' żmien kunsiderevoli u f'ambjent 
politiku diffiċli;

16. Jiddispjaċih li l-programmi għall-Greċja, l-Irlanda u l-Portugall jinkludu għadd ta' 
preskrizzjonijiet ddettaljati għal riforma tas-sistemi tas-saħħa u t-tnaqqis fl-infiq; 
jiddispjaċih li l-programmi mhumiex marbuta bil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u t-Trattati, inkluż Artikolu 168(7) tat-TFUE;

Is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali attwali

17. Jiddeplora l-fatt li mill-2008 l-inugwaljanza tad-distribuzzjoni tal-introjtu qabżet il-medja 
fl-erba' pajjiżi u li t-tnaqqis fil-benefiċċji soċjali u ż-żieda fil-qgħad qed iżidu l-livelli tal-
faqar; 

18. Jiġbed l-attenzjoni għal-livell inaċċettabbli tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-erba' Stati 
Membri fil-programmi ta' assistenza; jiġbed l-attenzjoni speċjalment għaż-żieda qawwija 
fil-qgħad fost iż-żgħażagħ fil-Greċja, Ċipru u l-Portugall;

19. Jilqa' t-tmiem tal-programm għall-Irlanda u t-tmiem mistenni għall-programm għall-
Portugall; jiddispjaċih għan-nuqqas ta' progress fil-Greċja minkejja li twettqu riformi bla 
preċedent;

Trojka - dimensjoni ekonomika - bażi teoretika u l-impatt tad-deċiżjonijiet 

20. Jenfasizza li l-mudelli ekonomiċi adegwati huma meħtieġa sabiex jipproduċu programmi 
ta' aġġustament kredibbli u effiċjenti; jiddeplora l-fatt li statistiċi u informazzjoni adegwati 
mhux dejjem kienu disponibbli; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li fil-Greċja li kien qed isir 
frodi f'dan ir-rigward fis-snin qabel ma twaqqaf il-programm;

21. Jinnota li l-assistenza finanzjarja fi żmien qasir kisbet il-fatt li ġiet evitata l-inadempjenza 
mhux ikkontrollata fuq id-dejn sovran li kien ikollu konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
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estremi, kif ukoll l-effetti kawża ta' dan għal pajjiżi oħra ta' skala inkalkolabbli, u 
possibbilment il-ħruġ furzat ta' pajjiżi miż-żona tal-euro; jinnota wkoll li mhemmx 
garanzija li dan jiġi evitat fuq medda twila ta' żmien; jinnota wkoll li l-assistenza 
finanzjarja u l-programm ta' aġġustament fil-Greċja ma evitaw la l-inadempjenza 
kkontrollata u lanqas li Stati Membri oħra jkunu kkontaminati mill-kriżi; jiddeplora t-
tnaqqis ekonomiku u soċjali li sar evidenti meta l-korrezzjonijiet fiskali u makroeknomiċi 
daħlu fis-seħħ;

22. Jinnota li t-Trojka mill-bidu ppubblikat dokumenti komprensivi dwar l-analiżi, l-
istrateġija biex jingħelbu l-problemi, sett ta' miżuri tal-politika elaborati flimkien mal-
gvern nazzjonali kkonċernat, u t-tbassir ekonomiku, u dan kollu huwa aġġornat fuq bażi 
regolari;

23. Madankollu jiddeplora l-preżunzjonijiet xi kultant ottimisti żżejjed magħmula mit-Trojka, 
speċjalment fejn jidħol it-tkabbir, iżda wkoll ir-rikonoxximent mhux suffiċjenti tar-
reżistenza politika għall-bidla f'ċerta Stati Membri; jiddeplora l-fatt li dan affettwa wkoll 
l-analiżi tat-Trojka tal-interazzjoni bejn il-konsolidazzjoni u t-tkabbir fiskali; jinnota li 
riżultat ta' dan, ma setgħux jintlaħqu l-miri fiskali;

24. Jiddispjaċih li t-tnaqqis tad-defiċits strutturali fil-pajjiżi tal-programm mill-bidu tal-
programmi ta' assistenza rispettivi tagħhom għadu ma wassalx għal tnaqqis fil-
proporzjonijiet tad-dejn pubbliku għall-PDG; jenfasizza li l-proporzjon ta' dejn pubbliku 
għall-PDG minflok żdied b'qawwa fil-pajjiżi kollha tal-programm;

25. Jikkunsidra li l-multiplikaturi fiskali huma diffiċli biex ikunu assessjati b'ċertezza; ifakkar 
f'dan ir-rigward li l-FMI ammetta li ssottovvaluta l-multiplikatur fiskali fit-tbassir ta' 
tkabbir tiegħu qabel Ottubru tal-2012 iżda li l-Kummissjoni, f'Novembru tal-2012, qalet li 
l-iżbalji tat-tbassir ma sarux minħabba s-sottovalutazzjoni tal-multiplikaturi fiskali; jiġbed 
l-attenzjoni għall-fatt li l-espressjoni tan-nuqqas ta' qbil pubbliku bejn il-Kummissjoni u l-
FMI ma ġietx segwita;

26. Jinnota li filwaqt li l-objettiv iddikjarat tal-FMI fl-operazzjonijiet ta' assistenza tiegħu fi 
ħdan il-qafas tat-Trojka huwa l-iżvalutar intern, il-Kummissjoni qatt ma approvat dan l-
objettiv b'mod ċar; jinnota li l-objettiv enfasizzat mill-Kummissjoni fl-erba' pajjiżi kollha 
tal-programm taħt inkjesta pjuttost kien il-konsolidazzjoni fiskali;

27. Jikkunsidra li ngħatat ftit attenzjoni biex jittaffa l-impatt negattiv tal-istrateġiji tal-
aġġustament fil-pajjiżi tal-programm;

28. Jenfasizza li s-sjieda fuq livell nazzjonali hija importanti, u li n-nuqqas ta' 
implimentazzjoni tal-miżuri miftiehma għandha konsegwenzi fir-rigward tar-riżultati 
mistennija;

Trojka - id-dimensjoni istituzzjonali u l-legittimità demokratika

29. Jinnota li l-mandat tat-Trojka kien qed ikun ikkunsidrat li huwa la ċar u lanqas trasparenti;

30. Jinnota li minħabba n-natura ad hoc tagħha ma kien hemm l-ebda bażi legali xierqa għall-
istabbilment tat-Trojka abbażi tal-liġi primarja tal-Unjoni;
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31. Jinnota l-ammissjoni mill-President tal-Grupp tal-euro quddiem il-Parlament Ewropew li 
l-Grupp tal-euro approva r-rakkomandazzjonijiet tat-Trojka mingħajr ma kkunsidra l-
implikazzjonijiet speċifiċi tal-politika tagħhom;

32. Jieħu nota tar-rwol doppju tal-Kummissjoni fit-Trojka kemm bħala aġent tal-Istati 
Membri kif ukoll bħala istituzzjoni tal-UE; iwissi li jista' jkun hemm kunflitti ta' interessi 
fi ħdan il-Kummissjoni bejn ir-rwol tagħha fit-Trojka u r-responsabbiltà tagħha bħala 
gwardjan tat-Trattati, speċjalment fil-politiki bħall-kompetizzjoni u l-għajnuna statali;

33. Bl-istess mod jinnota l-kunflitt ta' interess possibbli bejn ir-rwol attwali tal-BĊE fit-Trojka 
bħala 'konsulent tekniku' u l-pożizzjoni tiegħu bħala kreditur tal-erba' Stati Membri kif 
ukoll il-mandat tiegħu skont it-Trattat;

34. Jinnota li r-rwol tal-BĊE mhuwiex definit biżżejjed, kif imsemmi fit-Trattat dwar il-MES 
li l-Kummissjoni għandha taħdem 'b'koordinazzjoni mal-BĊE', b'hekk ir-rwol tal-BĊE 
jitnaqqas għal dak ta' fortinur tal-ispeċjalizzazzjoni; jinnota wkoll li l-mandat tal-BĊE 
huwa limitat bit-TFUE għall-politika monetarja u li l-involviment tal-BĊE fi kwalunkwe 
kwistjoni relatata mal-politiki baġitarji, fiskali u strutturali għaldaqstant jinsab fuq bażi 
legali inċerta;

35. Jiġbed l-attenzjoni għar-responsabbiltà demokratika ġeneralment dgħajfa tat-Trojka fil-
pajjiżi tal-programm fuq livell nazzjonali; jinnota madankollu li din ir-responsabbiltà 
demokratika tvarja bejn il-pajjiżi, u tiddependi fuq ir-rieda tal-eżekuttivi nazzjonali;

36. Jinnota li deċiżjonijiet formali huma meħuda kemm mill-Grupp tal-euro kif ukoll mill-
FMI, bi rwol kruċjali issa mgħoti lill-MES peress li hija l-organizzazzjoni responsabbli 
biex tiddeċiedi dwar l-assistenza finanzjarja, u għaldaqstant tpoġġi lill-gvernijiet, inklużi 
dawk tal-Istati Membri kkonċernati direttament, fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni meħuda;

37. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-MES huwa intergovernattiv fin-natura tiegħu, huwa 
marbut bir-regola tal-unanimità, u suġġett għall-influwenza politika tal-ministri tal-
finanzi, il-kapijiet ta' stat u l-gvern kif ukoll tal-parlamenti nazzjonali;

Proposti u rakkomandazzjonijiet

38. Itenni t-talba tiegħu għad-deċiżjonijiet kollha relatati mat-tisħiħ tal-UEM biex jittieħdu 
abbażi tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea; huwa tal-opinjoni li kwalunkwe devjazzjoni 
mill-metodu Komunitarju u użu akbar tal-ftehimiet intergovernattivi jaqsmu u jdgħajfu l-
Unjoni, inkluża ż-żona tal-euro;

39. Jenfasizza li l-MES għandu jevolvi lejn il-ġestjoni bbażata fuq il-metodu tal-Komunità kif 
imsemmi fit-Trattat dwar il-MES u jitlob li l-MES ikun responsabbli quddiem il-
Parlament Ewropew inkluż fir-rigward tad-deċiżjonijiet biex tingħata assistenza 
finanzjarja, sabiex issir pressjoni fuq il-MES dwar ir-responsabbiltà demokratika;

40. Iħeġġeġ li fuq medda qasira ta' żmien, għandha tingħata kunsiderazzjoni lill-emendar tat-
Trattat dwar il-MES sabiex jippermetti li d-deċiżjonijiet standard jittieħdu b'maġġoranża 
kkwalifikata aktar milli b'unanimità, u biex jippermetti li tingħata assistenza 
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prekawzjonarja;

41. Jitlob għall-involviment tas-sħab soċjali fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-programmi tal-
aġġustament, attwali u futuri;

42. Jitlob li t-Trojka teżamina d-dibattitu attwali dwar il-multiplikaturi fiskali u tikkunsidra r-
reviżjoni tal-MtQ abbażi tal-aħħar riżultati empiriċi;

43. Huwa mħasseb b’mod partikolari dwar it-titjib tar-responsabbiltà tal-Kummissjoni meta 
taġixxi fil-kapaċità tagħha bħala membru tat-Trojka; jitlob li r-rappreżentant(i) tal-
Kummissjoni fit-Trojka għandu/għandhom jinstema'/jinstemgħu fil-Parlament Ewropew 
qabel ma jassumi/jassumu l-kariga tiegħu/tagħhom u għandu/għandhom ikun(u) suġġett(i) 
għal rappurtar regolari fil-konfront tal-Parlament Ewropew;

44. Jitlob għar-rivalutazzjoni tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Grupp tal-euro, li 
temenda l-MtQ fejn l-Istati Membri jirċievu assistenza finanzjarja tal-UE-FMI biex 
jinkludu r-responsabbiltà demokratika xierqa kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq 
livell Ewropew; jitlob li l-linji gwida Ewropej ikunu stabbiliti sabiex jiżguraw il-kontroll 
demokratiku xieraq dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri fuq livell nazzjonali;

45. Huwa tal-opinjoni li l-għażla tal-bidla tat-Trattat li tippermetti l-estensjoni tal-iskop tal-
Artikolu 143 preżenti tat-TFUE għall-Istati Membri kollha, tkun eżaminata u mhux 
ristretta għall-Istati Membri barra ż-żona tal-euro; bl-istess mod, huwa tal-opinjoni li 
għandha tkun eżaminata wkoll l-għażla tal-bidla tat-Trattat biex jinħoloq Fond Monetarju 
Ewropew fi ħdan il-qafas Komunitarju bħala alternattiva għall-FMI; jikkunsidra barra
minn hekk li kwistjonijiet oħra li għandhom ikunu evalwati jinkludu l-qafas istituzzjonali 
attwali tat-Trojka, l-involviment tal-BĊE fir-reviżjoni tal-programmi u l-involviment 
mandatorju tal-FMI fil-programmi ta' assistenza finanzjarja taż-żona tal-euro kif stabbilit 
fit-Trattat dwar il-MES;

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

L-objettiv ġenerali tar-rapport huwa li jevalwa l-funzjonament tat-Trojka fil-programmi li 
għaddejjin bħalissa fl-erba' pajjiżi: il-Greċja, il-Portugall, l-Irlanda u Ċipru. Dan jinkludi l-
elementi li ġejjin li għandhom ikunu suġġetti għal skrutinju: 

- Il-bażi legali, il-mandat u l-istruttura tat-Trojka;

- Il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet fi ħdan l-istituzzjonijiet u fir-rigward ta' 
'istituzzjonijiet' oħra (pereżempju, il-Grupp tal-euro, il-Ministri tal-Finanzi nazzjonali 
eċċ.)

- Il-leġittimità demokratika 

- Bażi 'teoretika' għad-deċiżjonijiet (statistiċi, tbassir, aspettattivi ekonomiċi eċċ.)

- Konsegwenzi tal-ħidma tat-Trojka (inkluż l-eżaminazzjoni ta' kontravvenzjonijiet 
possibbli jew amministrazzjoni ħażina) 

Il-korapporteurs jixtiequ jenfasizzaw li dan l-abbozz ta' rapport preżenti huwa bażi għad-
diskussjonijiet politiċi sussegwenti, għad-delegazzjonijiet għall-Istati Membri rilevanti u 
għas-smigħ ta' bosta partijiet interessati fil-bidu tal-2014. Huwa jirreġistra l-istorja u l-istat 
tal-ħidma, iżda ma jippruvax ifassal il-konklużjonijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet finali li 
għandhom ikunu mfassla wara ħidma sostanzjali fix-xhur li ġejjin. 

Bħala l-ewwel pass, kien intbgħat il-kwestjonarju t'hawn taħt fit-22 ta' Novembru 2013 lil min 
jieħu d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE (A) kif ukoll lill-gvernijiet nazzjonali tal-erba' Stati 
Membri (B) ikkonċernati. It-tweġibiet se jkunu evalwati matul il-proċedura.

A. Kwestjonarju lill-Kummissjoni Ewropea, il-BĊE, il-FMI, il-Grupp tal-euro u l-
Kunsill Ewropew 

IT-TFASSIL U L-ADOZZJONI TAL-PROGRAMMI TA' ASSISTENZA FINANZJARJA

1. Min iddeċieda f'isem l-istituzzjoni tiegħek dwar involviment fil-programmi ta' assistenza 
finanzjarja tal-Greċja, l-Irlanda, il-Portugall u Ċipru rispettivament? Meta ttieħdu dawn 
id-deċiżjonijiet rispettivament?

2. X'kien ir-rwol u l-funzjoni tiegħek rispettivament, fin-negozjati u t-twaqqif tal-programm 
ta' assistenza finanzjarja, inkluża d-definizzjoni tal-objettivi tal-politika u l-miżuri 
prinċipali kif ukoll l-implimentazzjoni tagħhom fil-Greċja, fl-Irlanda, fil-Portugall u 
f'Ċipru rispettivament? Skont liema kriterji ġew identifikati l-prijoritajiet tar-riforma?

3. Iddeskrivi fid-dettall il-preżunzjonijiet u l-metodoloġija (partikolarment fir-rigward tal-
multiplikaturi fiskali) użati biex ibassru s-sostenibbiltà tad-dejn fil-bidu u waqt kull 
programm u l-miżuri fiskali tat-tfassil. X'kien il-modus operandi li wassal għall-adozzjoni 
tal-abbozz tal-programmi?

4. Ġibt l-informazzjoni rilevanti kollha, inklużi l-istatistiċi, mill-Istati Membri biex tagħmel 
valutazzjoni korretta u biex tippjana l-aqwa pjanijiet ta' assistenza?
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5. Kemm kellhom flessibbiltà l-pajjiżi kkonċernati biex jiddeċiedu dwar it-tfassil tal-miżuri 
meħtieġa (riformi ta' konsolidazzjoni jew strutturali)? Jekk jogħġbok spjega għal kull 
pajjiż. 

6. Kien hemm xi Stati Membri (il-Greċja, l-Irlanda, il-Portugall, Ċipru) li ressqu, bħala 
prekundizzjoni għall-approvazzjoni tagħhom tal-MtQ, talba għal miżuri speċifiċi bħala 
parti mill-MtQ? Jekk dan huwa l-każ, jekk jogħġbok elabora dwar dawn it-talbiet. 

7. Kien hemm xi Stati Membri mill-oħrajn li ressqu miżuri speċifiċi biex ikunu inklużi fil-
programmi, bħala prekundizzjoni għall-approvazzjoni tagħhom biex jagħtu assistenza 
finanzjarja? Jekk dan huwa l-każ, min kien u x'kienu dawn għal kull programm?

8. Sa liema punt kien involut il-Grupp tal-euro fit-tfassil iddettaljat tal-programmi? Jekk 
jogħġbok iddeskrivi fid-dettall il-proċess fi ħdan il-Grupp tal-euro li wassal għal deċiżjoni 
dwar il-kontenut u l-approvazzjoni tal-programmi f'kull każ. Il-Grupp tal-euro pprovda 
mandat bil-miktub lin-negozjaturi tat-trojka tal-UE, inkluż l-objettivi u l-prijoritajiet fost 
oħrajn? 

9. Kif u meta t-trojka rrappurtat lura lill-Grupp tal-euro/KEF?

10. Il-MES għandu rwol fin-negozjati u t-twaqqif tal-programmi ta' assistenza finanzjarja? 
Jekk dan huwa l-każ, sa liem punt?

IL-FUNZJONAMENT TAL-PROGRAMMI

11. Tikkunsidra li l-miżuri ta' konsolidazzjoni/ir-riformi strutturali kienu bbilanċjati/mqassma 
b'mod ugwali fost iċ-ċittadini u bejn is-settur privat u pubbliku? Jekk jogħġbok spjega. 

12. Jekk jogħġbok spjega l-kwalità tal-kooperazzjoni fost l-istituzzjonijiet tat-Trojka fuq il-
post. Xi rwol kellhom il-Kummissjoni, il-BĊE u l-FMI f'dawn ix-xogħolijiet rispettivi? 
Kif inhuma proposti/magħmula l-miżuri konkreti jew id-deċiżjonijiet mit-Trojka?

13. X'kienet l-interazzjoni bejn it-'Task Force', imnedija mill-Kummissjoni fl-2011, u t-
Trojka? 

14. Kif taħdem il-kollaborazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali? Sa liem punt huma involuti l-
Istati Membri fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet? 

15. Min jadotta d-deċiżjoni finali dwar il-miżuri konkreti li għandhom jittieħdu mill-Istati 
Membri kkonċernati?

16. Kemm-il darba nstemgħu r-rappreżentanti tat-Trojka quddiem il-Parlamenti nazzjonali? 
Tikkunsidra li l-miżuri implimentati bbenefikaw mir-responsabbiltà u l-leġittimità 
demokratika xierqa? 

17. Il-programmi miftiehma saru b'mod korrett u fil-ħin? Jekk le, x'kienu r-raġunijiet u l-
konsegwenzi fuq l-effettività u l-affettività tal-programmi?

18. Kemm taf b'każijiet f'kull pajjiż ta' ksur tal-liġi nazzjonali li jisfida l-legalità tad-
deċiżjonijiet li ħarġu mill-MtQ? Il-Kummissjoni u l-BĊE pproċedew għal valutazzjoni tal-
konformità u l-konsistenza tal-miżuri nnegozjati mal-Istati Membri bl-obligazzjonijiet tad-
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drittijiet fundamentali msemmija fit-Trattati?

19. Sodisfatt bl-objettivi u r-riżultati effettivi tal-programm f'kull pajjiż?

20. Fatturi esterni, li seħħew matul il-programmi, influwenzaw ir-riżultati?

21. X'impatt kellu d-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 472/2013 fuq l-implimentazzjoni 
tal-programmi? Jekk jogħġbok agħti d-dettalji ta' kif u sa liem punt ġew implimentati d-
dispożizzjonijiet tar-Regolament.

22. Fl-opinjoni tiegħek, x'kien isir fil-pajjiżi tal-programm jekk l-UE u l-FMI ma pprovdewx 
assistenza finanzjarja?

23. [lill-BĊE] - Tikkunsidra li l-programm ta' Assistenza ta' Emerġenza fil-Likwidità (ELA) 
ġie implimentat b'mod korrett f'kull pajjiż? Jekk jogħġbok elabora t-tweġiba tiegħek.

24. [lill-BĊE] - Il-Membri tal-Kunsill Governattiv appoġġjaw il-programmi kollha tal-pajjiżi 
kollha? Jekk jogħġbok spjega kwalunkwe devjazzjoni possibbli. 

25. X'miżuri ttieħdu biex ikunu evitati l-kunflitti ta' interess bejn il-funzjoni ta' kreditur tal-
BĊE fir-rigward tas-sistema bankarja fl-Istati Membri li qed jesperjenzaw diffikultajiet 
finanzjarji?

26. [lill-BĊE] - Informazzjoni kunfidenzjali tal-istampa tissuġġerixxi li ntbagħtu ittri mill-
BĊE lil pajjiżi fil-programm, li jeħtieġu riformi u jimponu kundizzjonijiet bi skambju 
mal-appoġġ għal-likwidità u l-operazzjonijiet tas-suq miftuħ. Dawn l-ittri veru ntbagħtu? 
Jekk iva, lil min, għalfejn u x'kien il-kontenut? 

27. [lill-FMI] - Il-Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-FMI kollha appoġġjaw il-programmi kollha 
tal-pajjiżi kollha? Jekk jogħġbok spjega kwalunkwe devjazzjoni possibbli. 

28. [lill-Kummissjoni] - Kien hemm Esperti Nazzjonali Sekondati mill-pajjiż in kwistjoni fuq 
il-post? Jekk iva, kif żgurajt l-indipendenza? Fit-tweġiba tiegħek ikkunsidra li fil-każ tal-
FMI, l-ebda uffiċjal mill-pajjiż involut ma jaħdem fuq dak il-pajjiż.

29. Skont liema kriterji ġew magħżula l-intrapriżi għar-rwoli ta' awditjar/konsulenza għal 
istituzzjonijiet finanzjarji fi Stati Membri li qed jibbenefikaw mill-programm? Kien hemm 
xi proċedura ta' offerta pubblika? Jekk le, għaliex?

B. Kwestjonarju mibgħut lill-Istati Membri fi programm ta' assistenza finanzjarja

1. Jekk applikabbli, għalfejn pajjiżek iddeċieda li jitlob programm ta' assistenza finanzjarja?

2. X'kien ir-rwol u l-funzjoni tiegħek fin-negozjati u t-twaqqif tal-programm ta' assistenza 
finanzjarja għal pajjiżek?

3. X'kien ir-rwol tal-parlament nazzjonali fin-negozjati tal-MtQ? Il-gvern kif ippreżenta t-
test lill-parlament? Il-parlament kif adotta l-MtQ finali? Is-sħab soċjali ħadu sehem fid-
diskussjoni dwar il-MtQ?

4. Kemm kellek flessibbiltà biex tiddeċiedi dwar it-tfassil tal-miżuri meħtieġa (riformi ta' 
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konsolidazzjoni jew strutturali)? Jekk jogħġbok spjega. 

5. Tikkunsidra li l-miżuri ta' konsolidazzjoni/ir-riformi strutturali kienu bbilanċjati/mqassma 
b'mod ugwali fost iċ-ċittadini? Jekk jogħġbok spjega. 

6. Jekk jogħġbok spjega l-kwalità tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tiegħek u l-
istituzzjonijiet tat-Trojka fuq il-post. 

7. X'impatt kellu d-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 472/2013 fuq l-implimentazzjoni 
tal-programmi? Użajt id-dispożizzjonijiet tar-Regolament, partikolarment Artikolu 7(11)? 
Jekk le, għaliex?

8. Kemm taf b'każijiet f'pajjiżek ta' ksur tal-liġi nazzjonali li jisfida l-legalità tad-
deċiżjonijiet li ħarġu mill-MtQ?

9. Sodisfatt bl-objettivi u r-riżultati effettivi tal-programm f'pajjiżek?


