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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat dwar l-Affarijiet Legali jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni li tirrappreżenta punt ta’ tluq tajjeb sabiex jiġu 
evalwati soluzzjonijiet possibbli li jrawmu stabbiltà finanzjarja, dixxiplina baġitarja u 
tkabbir ekonomiku fl-UE; ifakkar li l-bonds ta’ stabbiltà jistgħu jirrappreżentaw mezz ta’ 
stabbiltà fuq terminu medju u li l-miżuri addizzjonali huma meħtieġa sabiex tkun 
miġġielda l-kriżi tad-dejn sovran b'mod effettiv;

2. Jenfasizza li, fost il-proposti ssuġġeriti, sostituzzjoni sħiħa tal-ħruġ ta’ bonds ta’ stabbiltà 
għall-ħruġ nazzjonali tikkostitwixxi l-aktar rispons xieraq għall-kriżi tad-dejn sovran; 
jikkunsidra, madanakollu, li l-prerekwiżiti relevanti f’termini tal-integrazzjoni ekonomika, 
finanzjarja u politika xorta waħda għandhom bżonn jiġu sodisfatti; jikkunsidra, għalhekk, 
li jidher xieraq li wieħed jipproċedi b'mod gradwali, partikolarment fir-rigward tal-
implimentazzjoni legali tal-bonds ta’ stabbiltà; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara malajr it-
tħassib legali kollu fir-rigward tal-qafas legali għall-implimentazzjoni ta’ bonds ta’ 
stabilità, u tressaq proposti kif xieraq, li jinvolvu l-Parlament u l-Kunsill kif meħtieġ;

3. Jikkunsidra li l-konsistenza mal-liġi tal-UE hi prekundizzjoni għall-introduzzjoni tal-
bonds ta’ stabilità; jenfasizza l-bżonn għal qafas legali sod sabiex jipprovdi stabbiltà tas-
suq finanzjarju b'mod li jkun kompatibbli mat-Trattat waqt li jnaqqas ir-riskji ta' periklu 
morali, filwaqt li jsaħħaħ id-dixxiplina fiskali u jinħoloq l-ambitu għal miżuri addizzjonali 
li jikkontribwixxu għall-istabbilità tas-suq u s-sostenibbiltà tad-dejn sovran;

4. Hu konxju li l-introduzzjoni tal-bonds ta’ stabbiltà jistgħu jtejbu l-implimentazzjoni tal-
politiki baġitarji fil-livell tal-Istati Membri; jieħu nota, min-naħa l-oħra, li miżuri 
addizzjonali f’termini ta’ governanza ekonomika jistgħu jiġu bżonn bidliet fit-Trattat; 
jistieden lill-Kummissjoni tevalwa miżuri addizzjonali bil-għan li teħodha malajr kontra l-
kriżi tad-dejn sovran;

5. Jikkondividi t-tħassib tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ materji ta’ kontabbiltà marbuta mat-
trattament ta’ bonds ta’ stabbiltà taħt il-liġi nazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex 
tevalwa b’mod komprensiv l-impatt ta’ strutturi ta’ garanziji differenti għal bonds ta’ 
stabbiltà fuq id-dejn nazzjonali mal-proporzjon tal-PDG; 

6. Jieħu nota tal-problema ta’ periklu morali msemmija mill-Kummissjoni fil-Green Paper, 
iżda madankollu iqis li huwa meħtieġ li titwettaq analiżi dettaljata tal-problema ta' periklu 
morali sabiex ikun jistgħu jiġu misluta l-konklużjonijiet it-tajba u jinstabu s-soluzzjonijiet 
adegwati jekk ikun possibbli;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora aktar il-kumbinazzjoni possibbli ta' approċċi permezz 
ta' implimentazzjoni gradwali; għal dan il-għan, jikkunsidra li l-introduzzjoni ta' bonds ta' 
stabbiltà bbażati fuq approċċ parzjali jistgħu jiffaċilitaw l-aċċettazzjoni tas-suq waqt li 
jegħlbu restrizzjonijiet legali.
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