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Suġġett: Petizzjoni 0133/2012, imressqa mill-MPE Andrew Duff, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, f’isem l-Unjoni Ewropea tal-Federalisti, li titlob lill-Parlament 
Ewropew taħt l-Artikolu 48(2) tat-TUE, sabiex jibda l-ħolqien ta’ unjoni 
fiskali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jesprimu t-tħassib tagħhom dwar l-instabbiltà finanzjarja li għadha għaddejja 
u d-diffikultajiet ekonomiċi serji li qed jiffaċċjaw iċ-ċittadini tal-Ewropa. Huma jinnotaw 
b’mod partikolari li t-trattat intergovernattiv il-ġdid għandu jsaħħaħ id-dixxiplina fiskali 
għalkemm dan mhuwiex se jindirizza l-problema tad-dejn sovran. F’dan il-kuntest huma 
jappellaw lill-Parlament sabiex juża l-proċeduri pprovduti mit-TUE għal reviżjoni ordinarja 
tat-Trattat li għandu jkollha l-għan li twassal għal gvern ekonomiku federali li jkun 
demokratikament responsabbli lejn il-Parlament Ewropew. Huma jħeġġu wkoll għal riformi 
strutturali sabiex jogħlew il-livelli kemm tal-kompetittività kif ukoll tal-impjieg fl-Ewropa. 
Fl-aħħar huma jħeġġu lill-Parlament biex ifassal aġenda għal Konvenzjoni Kostituzzjonali 
ġdida li twettaq dawn il-bidliet u tikseb lura l-fiduċja tas-suq u taċ-ċittadini fil-futur tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jieħu rwol prinċipali fil-mixja lejn unjoni fiskali. 
Huwa jagħmel xi suġġerimenti speċifiċi – il-ħruġ ta’ Eurobonds li jkunu jeħtieġu politika 
baġitarja komuni mmexxija minn gvern ekonomiku federali, it-tlestija tas-suq uniku, it-twettiq 
ta’ riformi strutturali mmirati biex iżidu l-kompetittività u l-impjiegi permezz ta’ 
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kooperazzjoni msaħħa – u jitlob lill-PE jfassal konvenzjoni kostituzzjonali ġdida bl-għan li 
tagħmel il-bidliet fit-Trattat meħtieġa biex tinħoloq unjoni fiskali, tirriforma s-sistema 
finanzjarja tal-UE u tistabbilixxi mill-ġdid kunfidenza kummerċjali u demokratika fil-futur 
tal-UE. 

Il-petizzjoni tista’ titqies bħala kontribut għal momentum wiesa’ wara integrazzjoni fiskali 
profonda fiż-Żona tal-Euro, sabiex jiġu indirizzati d-dgħufijiet fl-istabbiliment tal-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja (UEM). It-twemmin li l-UEM għandha tkun aktar b’saħħitha u 
kapaċi tiffaċċja l-isfidi li jista’ joffri l-futur huwa komuni fost l-atturi istituzzjonali prinċipali 
fil-livell Ewropew u hija wkoll il-fehma tal-Kummissjoni.
Fil-Kunsill Ewropew tat-28/29 ta’ Ġunju 2012, il-Presidenti tal-Kummissjoni, tal-Parlament, 
tal-Kunsill Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew kienu mistiedna jiżviluppaw pjan 
direzzjonali speċifiku u marbut mal-ħin għall-kisba tal-UEM Ġenwina. Rapport interim 
f’Ottubru ġie segwit b’rapport finali fit-13-14 ta’ Diċembru. 
Il-kontribut tal-Kummissjoni għar-rapport finali ġie ppubblikat fil-forma ta’ Pjan ta’ Azzjoni 
għal Unjoni Ekonomika u Monetarja profonda u ġenwina fit-28 ta’ Ottubru 2012. Fih, il-
Kummissjoni evidenzjat l-ambizzjonijiet tagħha li tikseb unjoni bankarja, ekonomika, fiskali 
u politika kompleta u tistabbilixxi passi fuq perjodu qasir, medju u twil li hija qieset neċessarji 
biex jintlaħqu dawn l-għanijiet. It-triq ’il quddiem trid tkun ibbilanċjata bir-reqqa. Il-prinċipju 
ta’ gwida jkun li kull pass lejn mutwalizzazzjoni ulterjuri ta’ riskju għandha timxi flimkien 
ma’ dixxiplina u integrazzjoni fiskali akbar. L-integrazzjoni aktar profonda tar-regolament 
finanzjarju, tal-politiki fiskali u ekonomiċi u tal-istrumenti korrispondenti trid tkun 
akkumpanjata minn integrazzjoni politika proporzjonata li tiżgura leġittimità u responsabbiltà 
demokratika.
Huwa ċar li unjoni fiskali tkun it-triq lejn l-istadju finali ta’ UEM u għaldaqstant mhix 
possibbli mingħajr ma l-ewwel ikun hemm intervent minn numru ta’ passi intermedji. Hemm 
xi bidliet li jkun possibbli li jitwettqu issa skont it-Trattat attwali, iżda għal bidliet aktar 
ambizzjużi hemm bżonn ta’ bidla fit-Trattat. Il-talba tal-petizzjonant għal konvenzjoni 
kostituzzjonali bil-għan li tagħmel il-bidliet neċessarji għal unjoni fiskali huwa approċċ 
wieħed biex isiru dawn il-bidliet fit-Trattat.
Il-Kummissjoni impenjat ruħha li tressaq ideat espliċiti għall-bidliet fit-Trattat fil-ħin għal 
dibattitu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li jmiss fl-2014 bil-għan li tiġi stabbilita 
bażi leġiżlattiva għall-passi maħsuba fuq perjodu medju, li tipprevedi l-ħolqien ta’ qafas 
rinforzat b’mod sostanzjali ta’ sorveljanza u kontroll ekonomiċi u baġitarji, kapaċità fiskali 
Ewropea żviluppata ulterjorment biex tappoġġa s-solidarjetà u l-implimentazzjoni ta’ tkabbir 
sostenibbli li jsaħħaħ ir-riformi strutturali, kif ukoll integrazzjoni aktar profonda tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet fl-oqsma ta’ politika bħat-tassazzjoni u s-swieq tax-xogħol bħala strument 
importanti ta’ solidarjetà.
Mill-pubblikazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni sar progress fil-passi lejn unjoni fiskali. Il-pakkett ta’ 
bi tnejn (“two-pack”), proposta leġiżlattiva li fiha żewġ regolamenti li l-adozzjonijiet tagħhom 
ġiet immarkata bħala prijorità immedjata ewlenija, laħaq ftehim informali bejn il-Kunsill u l-
Parlament u tinsab fil-fażi finali biex issir liġi. Kif imħabbar mill-President Barroso fl-
20 ta’ Frar 2013, il-Kummissjoni se ssejjaħ Grupp Espert għal analiżi aktar profonda tal-
merti, ir-riskji, ir-rekwiżiti u l-ostakli possibbli għal sostituzzjoni parzjali tal-ħruġ nazzjonali 
ta’ dejn permezz ta’ ħruġ konġunt fil-forma ta’ fond ta’ ammortament jew eurokambjali. Il-
Grupp se jingħata l-kompitu li jivvaluta bir-reqqa, x’jistgħu jkunu l-karatteristiċi tagħhom 
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f’termini ta’ dispożizzjonijiet legali, arkitettura finanzjarja u l-qafas ekonomiku u baġitarju 
kumplimentari meħtieġ. Ir-responsabbiltà demokratika se tkun kwistjoni ċentrali li għandha 
tiġi kkunsidrata.
Barra minn hekk, [wara d-deċiżjoni dwar li Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-UE li jmiss u 
qabel tmiem l-2013], il-Kummissjoni dalwaqt se tressaq il-proposti li ġejjin biex 
tikkumplimenta l-qafas eżistenti għal governanza ekonomika: (i) miżuri biex tiżgura 
koordinazzjoni ex-ante akbar ta’ proġetti kbar ta’ riforma u (ii) il-ħolqien ta’ “strument għall-
konverġenza u l-kompetittività” li jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni fil-ħin 
ta’ tkabbir sostenibbli li jsaħħaħ ir-riformi strutturali. Din is-sistema ġdida, f’konformità sħiħa 
mal-metodu tal-Komunità, tibni fuq il-proċeduri ta’ sorveljanza tal-UE eżistenti. Din 
tgħaqqad l-integrazzjoni aktar profonda tal-politika ekonomika mal-appoġġ finanzjarju u li 
permezz tagħha jiġi rispettat il-prinċipju li fuqu l-passi lejn aktar responsabbiltà u dixxiplina 
ekonomika jingħaqdu ma’ aktar solidarjetà. B’mod partikolari din ikollha l-għan li ssaħħaħ il-
kapaċità strutturali tal-ekonomija tal-Istat Membru li tassorbi x-xokkijiet assimetriċi. 

Ukoll fix-xhur li ġejjin, wara l-adozzjoni prevista ta’ Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, il-
Kummissjoni se tippreżenta proposta għal Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni, li jkun 
inkarigat mir-ristrutturazzjoni u r-riżoluzzjoni tal-banek fl-Istati Membri parteċipanti fl-
Unjoni Bankarja. Qabel tmiem l-2013, tipprevedi l-preżentazzjoni ta’ proposta skont l-
Artikolu 138(2) tat-TFUE li jistabbilixxi pożizzjoni unifikata biex jikseb status ta’ osservatur 
taż-żona tal-euro fil-bord eżekuttiv tal-FMI, u sussegwentement għal siġġu wieħed.

Konklużjoni

It-talba tal-petizzjonant għal unjoni fiskali hija f’konformità wiesgħa mal-viżjoni tal-
Kummissjoni għall-istadju finali tal-UEM. Filwaqt li l-azzjonijiet partikolari proposti huma 
differenti minn dawk tal-aġenda ta’ politika immedjata tal-Kummissjoni minħabba s-
sekwenza ta’ passi meħtieġa għal grad profond ta’ integrazzjoni, huma indirizzati lil 
istituzzjoni differenti u huma kontributi siewja għad-dibattitu dwar il-futur tal-UEM.


