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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed 
tirkupra
(XXXX/2010(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-12 ta' Awwissu 
2009 dwar il-Finanzi Pubbliċi fl-UEM 2009 (SEC(2009)1120),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2009 dwar is-
sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra 
(COM(2009)0545),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2009 
dwar l-aġġornament tal-2009 tal-linji gwida wiesgħa għall-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri u l-Komunità u dwar l-implimentazzjoni tal-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati 
Membri (COM(2009)0034).

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Novembru 2008 dwar l-UEM@10: L-
ewwel għaxar snin tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-isfidi għall-ġejjieni1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2009 dwar Pjan Ewropew għall-
Irkupru Ekonomiku2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Jannar 2009 dwar il-finanzi pubbliċi fl-
UEM 2007-20083,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2008 dwar ir-Rapport Annwali tal-
Bank Ċentrali Ewropew għall-20074,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-laqgħa ta' Pittsburgh li jistiednu biex 
jinżamm l-isforz ta' sostenn tat-tkabbir sakemm l-irkupru jikkonsolida ruħu,

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

A. billi jfakkar fit-tħassib espress fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-impatt negattiv 
fuq il-potenzjali tat-tkabbir u d-defiċits pubbliċi, tat-tixjiħ tal-popolazzjoni u t-tendenza 
għaż-żieda fin-nefqa soċjali fil-PDG fuq medda twila ta' żmien,

B. billi jfakkar li l-projezzjonijiet tal-komunikazzjoni joqogħdu fuq ipoteżijiet li 
inevitabbilment sejrin jevolvu sal-2060, sena li għadha ferm 'il bogħod,

                                               
1 ĠU C 16 E, 22.1.2010, p. 8.
2 Testi adottati, P6_TA(2009)0123.
3 Testi adottati, P6_TA(2009)0013.
4 Testi adottati, P6_TA(2008)0357.
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C. billi jfakkar fl-isforzi tal-Istati Membri biex inaqqsu n-nefqa operattiva tagħhom, iżommu 
taħt kontroll l-ispejjeż għall-kura tas-saħħa u jirriformaw is-sistemi tas-saħħa u tal-
pensjonijiet tagħhom,

D. billi matul is-sena 2009; id-defiċits u l-proporzjon ta' dejn tal-Istati Membri kollha żdiedu 
minħabba t-tnaqqis ċikliku tad-dħul mit-taxxi u l-implimentazzjoni tal-miżuri eċċezzjonali 
ta' rkupru rakkomandati mill-Kummissjoni,

E. billi d-dejn pubbliku huwa inkluż fil-klassifikazzjoni fuq is-swieq mill-istess aġenziji ta' 
klassifikazzjoni li sottostimaw ir-riskji marbuta mat-titoli privati qabel il-kriżi finanzjarja,

F. billi, flimkien mal-Kummissjoni, "ma teżistix definizzjoni ċara tan-nozzjoni tad-dejn 
sostenibbli"1, iżda hija tipprova madankollu tissuġġerixxi kriterju ta' sostenibilità,

G. billi r-rata tat-tkabbir fit-tul hija influwenzata mill-investimenti tal-impriżi fuq medda 
qasira ta' żmien,

H. billi dawk l-ekonomiji bil-PDG tagħhom jirrappreżenta l-akbar parti tal-PDG Ewropew 
ibatu pjuttost minn eċċess ta' tfaddil u li t-theddida deflazzjonistika, madankollu, għadha 
preżenti fl-Unjoni Ewropew,

I. billi xi stimoli fiskali favorevoli għall-aġenti ekonomiċi b'tendenza qawwija biex ifaddlu 
huma ta' natura tali li jiffavorixxu tfaddil eċċessiv li jwassal għall-bżieżaq finanzjarji,

J. billi l-evoluzzjonijiet demografiċi jiddependu mill-evoluzzjoni tar-rata ta' fertilità u tal-
movimenti migratorji,

K. billi l-benefiċċji sanitarji u makroekonomiċi ta' tnaqqis tal-parti obbligatorja tal-
protezzjoni soċjali mhumiex ċerti,

L. billi għad hemm id-domanda konsiderevoli għal Stat soċjali f'ċerti Stati Membri u li dan 
mhux neċessarjament ikkomprometta d-dinamiżmu ekonomiku tagħhom fl-imgħoddi,

Liema strateġija ta' ħruġ?

1. Jiġbed l-attenzjoni fuq l-effetti mhux mixtieqa ta' rtirar prematur tal-miżuri ta' sostenn fir-
rigward tat-tnaqqis tal-impjiegi, tal-kapital uman u tal-kapaċità tal-akkwist;

2. Jenfasizza li, f'sitwazzjoni ta' sotto-impjieg kroniku tal-kapaċitajiet ta' produzzjoni, il-
miżuri strutturali aktarx ikollhom impatt ċkejken jekk xejn ma jsir għas-sostenn tad-
domanda, billi l-impriżi, bir-riżorsi kapitali tagħhom mhux użati biżżejjed, ftit li xejn 
ikollhom għalfejn jinvestu;

3. Iqis li l-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-indikaturi ta' "ekonomija li qed tirkupra", bil-
għan li tiddetermina bil-preċiżjoni ż-żmien li fih il-miżuri ta' ħruġ għandhom japplikaw, 
pereżempju meta tilħaq ir-rata normali tagħha ta' użu tal-kapaċitajiet ta' produzzjoni;

                                               
1 Dokument ta' ħidma li jakkumpanja l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar is-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra, 14 ta' Ottubru 
2009. [traduzzjoni mhux uffiċjali]



PR\804874MT.doc 5/9 PE438.509v02-00

MT

4. Jipproponi li l-Kummissjoni tapplika regola sempliċi li tippermetti lil kull Stat Membru 
jħalli lill-istabbilizzaturi awtomatiċi tiegħu jaħdmu: jawtorizzaw il-miżuri "mhux 
konvenzjonali" sa kemm ir-rati ta' użu tal-kapaċitajiet ta' produzzjoni huma inqas mir-rati 
normali tagħhom u jitolbu lill-Istati Membri biex jimmiraw għal bilanċ fil-baġit billi l-
eċċess tal-baġit primarju jiġi allokat għall-ħlas lura tad-dejn meta l-ekonomija tkun miexja 
lejn livell massimu ta' impjiegi;

Kif nistgħu niddefinixxu s-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi?

5. Jaqbel mal-Kummissjoni li "l-espansjoni fiskali b'suċċess biex tpatti għar-reċessjoni u s-
sostenibilità fiskali fuq medda twila ta' żmien mhumiex inkompatibbli";

6. Iqis li, f'sitwazzjonijiet ta' żbilanċ bejn it-tfaddil u l-investiment, il-politika baġitarja 
għandha tkun tista' tbiddel, permezz tas-self, it-tfaddil disponibbli f'nefqa għal 
investimenti, partikolarment favur evoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea lejn ekonomija 
mingħajr karbonju;

7. Jenfasizza li n-nefqa pubblika u soċjali mhijiex biss spiża improduttiva iżda għandha 
wkoll impatt ta' benefiċċju fuq l-akkumulu ta' kapital fiżiku u uman, kif ukoll fuq id-
domanda effettiva;

8. Jenfasizza li ż-żieda tar-rata tat-tkabbir potenzjali li tirriżulta, aktarx, min-naħa l-oħra, 
ittaffi l-ispiża tal-finanzjament tal-ispejjeż imsemmijin qabel, bis-saħħa tad-dħul mit-taxxi 
suċċessiv;

9. Jenfasizza li l-miżuri li jtaffu l-effett tal-qgħad li huma l-iskemi ta' protezzjoni soċjali 
rriżultaw partikolarment effikaċi fi żminijiet ta' kriżi u jistgħu jinżammu permezz ta' 
twessigħ tal-bażi ta' finanzjament tagħhom;

10. Ifakkar li l-iżbilanċ fit-tul tal-iskemi obbligatorji tal-pensjonijiet jiddependi mhux biss 
mill-evoluzzjoni demografika, iżda wkoll mill-produttività tal-forza tax-xogħol (li 
tinfluwenza r-rata tat-tkabbir potenzjali), kif ukoll mill-parti tal-PDG allokata għall-
finanzjament tal-iskemi msemmija;

11. Ifakkar li l-piż tad-dejn jogħla meta r-rati tal-imgħax reali huma ogħla mir-rati tat-tkabbir 
tal-PDG u li d-defiċits huma sostenibbli jekk ma jiġġenerawx trasferiment tal-piżijiet 
insopportabbli għall-aġenti ekonomiċi li jġarrbuhom;

12. Iqis li l-livell tar-rati tal-imgħax assoċjati mas-self Statali jirrappreżenta l-kriterju ewlieni 
li jkejjel is-sostenibilità tad-dejn fuq medda qasira taż-żmien;

13. Josserva li s-swieq u l-aġenziji ta' klassifikazzjoni għandhom tendenza li jissovrastimaw 
ir-riskji marbuta maż-żamma tat-titoli pubbliċi hekk kif sottostimaw ir-riskji marbuta mal-
akkwist ta' titoli privati qabel il-kriżi finanzjarja;

Kif għandha nivvalutaw id-dejn pubbliku?
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14. Jitlob lill-Kummissjoni biex twettaq studji biex issir valutazzjoni tal-kwalità tad-dejn tal-
Istati Membri li minnu jiddependi l-livell tar-rati tal-imgħax tas-self Statali, bil-għan li 
titjieb l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-aġenziji ta' klassifikazzjoni;

15. Jissuġġerixxi b'mod partikolari lill-Kummissjoni biex tivvaluta l-effetti tan-nefqa fiskali li 
daħlu għalihom l-Istati Membri biex jagħtu spinta lill-ekonomiji tagħhom, f'termini ta' 
impatt fuq il-produzzjoni u fuq il-kontijiet pubbliċi;

16. Jissuġġerixxi li jintuża t-terminu ta' defiċits eċċessivi meta xi nefqa jew xi stimoli fiskali 
kkalibrati ħażin iżidu d-dejn billi lill-Istati jinqatgħulhom riżorsi importanti mingħajr ma 
jiġi prodott l-effett imsemmi fil-liġijiet tal-baġit dwar it-tkabbir u d-dħul mit-taxxi 
suċċessiv;

17. Ifakkar li l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir ġie rivedut fl-2005 biex jadotta l-prinċipji ta' 
politika makroekonomika kontraċiklika, li rriżultaw f'suċċess biex jegħlbu l-kriżi;

18. Jitlob lill-Kummissjoni biex tifformula rakkomandazzjonijiet, dwar it-tnaqqis tad-defiċits, 
kompatibbli ma' dan il-prinċipju ta' ġestjoni kontraċiklika tal-finanzi pubbliċi;

19. Jitlob li d-defiċit strutturali jinżamm bħala indikatur li jista' jiddetermina s-sostenibilità 
fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi;

20. Jitlob li jintuża indikatur tar-rata tad-dejn strutturali, bħall-proporzjoni "dejn/forxa tax-
xogħol Statali" jew "dejn nett/PDG", bil-għan li jiġi determinat il-grad ta' solvenza tal-
Istati Membri;

°

°         °

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Koordinament tal-politiki kontraċikliċi u riformi strutturali

L-implimentazzjoni tal-politika tal-baġit hija azzjoni ewlenija tal-politika ekonomika tal-Istati 
Membri. Il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir jillimita l-libertà tagħhom li jmexxu politiki 
diskrezzjonarji. Ir-reviżjoni tal-Patt, li saret fl-2005, tiddefinixxi ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li 
matulhom dawn il-limiti jistgħu temporanjament jinkisru, bil-għan li jitħallew jaħdmu l-
istabbilizzaturi awtomatiċi. Issa, għandna niddefinixxu l-indikaturi ta' "ekonomija li qed 
tirkupra", biex jiġi determinat bil-preċiżjoni meta għandhom japplikaw il-miżuri ta' ħruġ. L-
ekonomisti jaqblu li jaffermaw li ekonomija f'livell massimu ta' impjiegi hija ekonomija fejn 
il-kapaċitajiet ta' produzzjoni huma saturati. Fir-realtà, din is-sitwazzjoni sseħħ meta r-rata ta' 
użu tar-riżorsi kapitali taqbeż il-85%. Għaldaqstant stimolazzjoni baġitarja u monetarja tista' 
titqies meħtieġa taħt ċertu limitu ta' rata ta' tkabbir, jeħtieġu xi miżuri ta' stimolu baġitarju u 
monetarju.

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-qagħda ekonomika fl-Unjoni Ewropea, is-sena 2009 kienet 
immarkata bi tnaqqis tal-produzzjoni u rati ta' użu tal-kapaċitajiet ta' produzzjoni estremament 
baxxi, f'medja ta' 71%. L-irkupru hu partikolarment fraġli minħabba li huwa bbażat fuq il-bini 
mill-ġdid tal-istokkijiet tal-impriżi u żieda ċkejkna fl-esportazzjonijiet. Fil-maġġoranza tal-
pajjiżi tal-UE, il-konsum huwa staġnat u l-investiment għadu baxx minħabba t-tnaqqis tal-
ordnijiet. B'hekk jirriżulta tnaqqis tal-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji Ewropej.

Biex jiġi determinat meta l-politiki ta' ħruġ għandhom ikunu intensifikati, il-Kummissjoni 
tista' għalhekk tapplika regola sempliċi. Sa kemm ir-rata ta' użu tal-kapaċitajiet ta' produzzjoni 
hija inqas mir-rata normali tagħhom, il-miżuri mhux konvenzjonali għandhom jinżammu. 
Malli l-ekonomija tilħaq dan il-punt, il-miżuri maħsuba biex iġiebu lura l-bilanċ tal-baġit 
(bħat-trasferiment tal-eċċess tal-baġit primarju għall-ħlas lura tad-dejn), jistgħu jkunu 
rakkomandati.

2. Tiftix għal kriterju ta' sostenibilità tal-finanzi pubbliċi

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tirrikonoxxi din il-ħtieġa li jinżammu l-miżuri mhux 
konvenzjonali sa kemm tirkupra l-ekonomija u tqajjem il-kwistjoni tas-sostenibilità fuq 
medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi.
Għaldaqstant, kif tenfasizza l-komunikazzjoni, "ma teżistix definizzjoni ċara tan-nozzjoni tad-
dejn sostenibbli"1 u "m'hemmx limitu massimu ddefinit għal-livelli ta' dejn sostenibbli. Il-
limiti għas-sostenibilità jvarjaw minn pajjiż għal pajjiż u minn żmien għal żmien."2. 
Madankollu l-Kummissjoni tipprova tissuġġerixxi kriterju ta' sostenibilità biex id-dejn ma 
jikkompromettix il-"kapaċità tal-gvern li jwassal is-servizzi pubbliċi meħtieġa (…) u l-abilità 
li tiġi aġġustata l-politika bħala tweġiba għal sfidi ġodda". Tinsab imħassba bl-impatt negattiv 
                                               
1 Dokument ta' ħidma li jakkumpanja l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar is-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra, 14 ta' Ottubru 
2009.
2 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-sostenibilità fuq medda twila 
ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra, 14 ta' Ottubru 2009.
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fuq il-potenzjali tat-tkabbir u d-defiċits pubbliċi, tat-tixjiħ tal-popolazzjoni u t-tendenza għaż-
żieda fin-nefqa soċjali.

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tipprova tiddetermina sal-2060 l-evoluzzjoni tal-parti tan-
nefqa u tat-taxxi li l-pajjiżi tal-UE għandhom jallokaw sabiex id-dejn pubbliku jibqa' sal-limiti 
aċċettabbli, matul il-perjodu kollu, ta' rata ta' dejn ta' 60% tal-PDG.

Il-projezzjonijiet tal-komunikazzjoni joqogħdu fuq ipoteżijiet li inevitabbilment jevolvu fuq 
terminu ta' żmien fit-tul. Ir-rata tat-tkabbir għal medda twila ta' żmien fil-fatt hija 
influwenzata mid-deċiżjonijiet ta' investiment tal-impriżi għal kull terminu ta' żmien qasir 
suċċessiv, dawn id-deċiżjonijiet stess jiddependu mill-kuntest u mill-politiki diskrezzjonarji 
mmexxija mill-awtoritajiet. B'hekk, il-politiki makroekonomiċi tajbin aktarx jgħollu r-rata tat-
tkabbir potenzjali u jtaffu l-ispiża tal-finanzjament tal-iskemi tal-protezzjoni soċjali. Barra 
minn hekk, l-evoluzzjonijiet demografiċi jiddependu mill-fluttwazzjonijiet tar-rata ta' fertilità 
u tal-movimenti migratorji. Fl-aħħar, din l-"ispiża" tal-finanzjament tan-nefqa soċjali 
tiddependi mid-domanda soċjali għal beni pubbliċi u mill-grad ta' aċċettabilità tat-tnaqqis 
obbligatorju. Il-livell ta' din id-domanda soċjali huwa sinifikanti f'ċerti Stati Membri u mhux 
neċessarjament jikkomprometti d-dinamiżmu ekonomiku tagħhom fl-imgħoddi. Illum nagħrfu 
l-effikaċja tal-miżuri li jtaffu l-effett tal-qgħad tal-mudell soċjali Ewropew, partikolarment utli 
fi żminijiet ta' kriżi. Jekk hemm bżonn huwa possibbli li jiġu żviluppati u modernizzati, 
permezz ta' definizzjoni mill-ġdid tal-ambitu tagħhom u tal-bażi ta' finanzjament tagħhom.

Hija fil-kuntest ta' dawn il-meded qosra taż-żmien li trid titqajjem il-kwistjoni tad-dejn 
pubbliku. F'dan ir-rigward, id-defiċits huma mixtieqa f'xi sitwazzjonijiet ta' żbilanċ bejn it-
tfaddil u l-investiment. Il-politika pubblika għandha, f'dan il-każ, tisfrutta t-tfaddil disponibbli 
permezz tas-self , bil-għan li tiġi ffinanzjata n-nefqa għall-investimenti.  Żbilanċ bħal dan kien 
jeżisti f'forma inizjali qabel ma faqqgħat il-kriżi ta' likwidità ta' Ottubru 2008; it-tkabbir tal-
UE sar negattiv mit-tieni trimestru tal-2008 u r-rata tat-tkabbir taż-żona euro baqgħet inqas 
mir-rata potenzjali tagħha mill-bidu tal-deċennju.

Biex l-investiment jingħata spinta, il-politika baġitarja hija mixtieqa f'dawk l-Istati Membri li 
għaddejjin minn eċċess ta' tfaddil. Id-defiċits huma sostenibbli sa kemm il-finanzjament 
tagħhom ma jeżerċitax tensjoni fuq ir-rati tal-imgħax tas-self Statali u ma jiġġenerax 
trasferiment tal-piż insopportabbli għal dawk li jħallsu t-taxxa (?). Il-piżijiet jiżdiedu meta r-
rati tal-imgħax reali huma ogħla mir-rati tat-tkabbir tal-ekonomija. Minħabba f'hekk, il-livell 
tar-rati tal-imgħax jirrappreżenta, meta jkun baxx, il-kriterju ewlieni li jkejjel is-sostenibilità 
tad-dejn fuq medda qasira ta' żmien.

Il-kapaċità ta' self tal-Istati Membri tiddependi wkoll mill-attitudni tal-aġenziji ta' 
klassifikazzjoni. L-esperjenza reċenti turi li dawn aktarx jissottostimaw jew jissovrastimaw ir-
riskji. Huma jagħtu l-klassi AAA biss jekk l-Istati kkonċernati huma solventi. Il-
klassifikazzjoni tkun aħjar jekk id-dejn jintuża biex jiffinanzja d-defiċits li jistimolaw it-
tkabbir u d-dħul mit-taxxi futuri. Għalhekk huwa importanti li l-Kummissjoni twettaq studji li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-kwalità tad-dejn u li dawn jissanzjonaw lill-Istati Membri li 
jippruvaw jissovrastimaw l-ipoteżijiet tagħhom tat-tkabbir sabiex jipprattikaw baxx baxx id-
defiċits reċessivi.

3. Identifikazzjoni tad-dejn it-tajjeb u tad-dejn il-ħażin
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Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, l-Istati Membri ilhom marbuta mid-dħul fis-
seħħ tal-euro li jnaqqsu n-nefqa operattiva tagħhom u li jirriformaw is-sistemi tal-pensjonijiet 
tagħhom. Minħabba l-kriżi, matul is-sena 2009, id-defiċits u r-rati ta' dejn tal-Istati Membri 
kollha żdiedu konsiderevolment.

Iż-żieda tad-defiċits mhumiex dovuti esklussivament għall-implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
rkupru. L-ewwel nett din tirriżulta mit-tnaqqis awtomatiku tad-dħul mit-taxxi. Imbagħad mill-
effikaċja tal-politiki baġitarji li jitkejlu mat-twettiq tal-objettivi li jiffissaw. Defiċit imdaqqas 
jista' jiffinanzja espansjoni ekonomika, li jservi ta' sors ta' dħul mit-taxxi u biex jerġa' jinġieb 
bilanċ. Din hija l-loġika għall-"istimoli mhux konvenzjonali" rakkomandati mill-
Kummissjoni.

Għall-kuntrarju, l-istimoli fiskali kalibrati ħażin jistgħu jiġġeneraw effett negliġibbli fuq it-
tkabbir. Din in-nefqa fiskali tkompli żżid id-dejn pubbliku. Dan allura jissejjaħ defiċits 
reċessivi. Il-piż tad-dejn il-ħażin jinħass fuq il-familji li ma għandhomx tendenza li jfaddlu, 
dawn il-familji jħallsu mingħajr ma jafu l-interessi tad-dejn. Billi d-defiċits jinħassu qabel 
kollox fuq il-familji li huma dawk li l-aktar intlaqtu bil-kriżi, l-identifikazzjoni tad-defiċits 
reċessivi u li dawn jiġu newtralizzati hija urġenti.

4. X'għandna nagħmlu bil-Patt ta' Stabbiltà?

Minn mindu tfassal it-Trattat ta' Maastricht, id-defiċits u r-rati ta' dejn awtorizzati ġew definiti 
billi tiġi stabbilita l-medja tad-defiċits u tar-rati ta' dejn tal-pajjiżi tas-Sistema Monetarja 
Ewropea. Ir-reviżjoni tal-Patt ta' Stabbiltà tal-2005 terġa' tadotta, impliċitament, il-prinċipji ta' 
politika makroekonomika kontraċiklika. Tali prinċipju jidher partikolarment adegwat 
f'perspettiva ta' sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi. Il-Kummissjoni 
tista' tikkonferma espliċitament din ir-regola ta' ġestjoni kontraċiklika. Imbagħad hija għandha 
tifformula rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw kompatibbli ma' dan il-prinċipju u tevita li 
tiffissa skadenzi qosra wisq biex jerġa' jinġieb bilanċ.

Billi dawn huma kriterji li jistgħu jkejlu s-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi 
pubbliċi, l-indikatur tad-defiċit strutturali huwa partikolarment adatt għal valutazzjoni fit-tul 
billi dan ikejjel il-qagħda tal-finanzi pubbliċi indipendentement mill-effetti tas-sitwazzjoni 
ekonomika. Fl-aħħar, indikatur tar-rata tad-dejn strutturali, il-proporzjoni "dejn/forza tax-
xogħol Statali" jew "dejn nett/PDG", bil-għan li jitkejjel il-grad ta' solvenza tal-Istati Membri.


