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Spjegazzjoni tal-pakkett ta’ governanza
ekonomika
[20-03-2012 - 09:31]

Fil-ħarifa li għaddiet, intlaħaq qbil fi ħdan l-UE favur superviżjoni finanzjarja aktar
stretta fis-settur privat, biex kemm jista’ jkun ma jkun hemm l-ebda possibilità li
tinqala’ xi kriżi finanzjarja fil-futur, u bħalissa l-attenzjoni hija mitfugħa fuq is-settur
pubbliku billi l-Parlament Ewropew qed jittratta l-żbilanċi perikolużi fl-ekonomiji
tal-UE u għalhekk fit-12 ta' Marzu 2013 approva regoli ġodda li se jillimitaw
it-tkabbir tad-dejn u d-defiċit fl-Istati Membri.
F’April, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji adotta s-sitt proposti li flimkien
jiffurmaw il-pakkett ta’ governanza ekonomika. Erbgħa mill-proposti għandhom l-għan li
jsaħħu l-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir (SGP) u s-sorveljanza baġitarja filwaqt li t-tnejn l-oħra
jiffukaw fuq il-monitoraġġ u l-kontroll tal-iżbilanċi makroekonomiċi fi ħdan l-UE.
Huwa mistenni li l-plenarja se tivvota għall-pakkett f’Ġunju, għalkemm se tkun ta’
importanza deċiżiva l-kwistjoni jekk sa dakinhar ikunx intlaħaq qbil mal-Istati Membri.
Il-preżentazzjoni tagħna tiddeskrivi l-karatteristiċi ewlenin tal-pakkett u se jitwasslulkom
aktar informazzjoni u aħbarijiet ġodda fil-ġimgħat li ġejjin.
L-ewwel taqsima tiffoka fuq l-SGP, u aktar tard se nżidu taqsima ġdida dwar l-iżbilanċi
ekonomiċi. It-tieni taqsima tagħti stampa ġenerali tal-pakkett tas-sitt proposti.
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L-inizjattiva "two-pa k": inżidu s-sorveljanza baġitarja fiż-żona
tal-euro
It-"two-pa k" hija żvilupp tas-"six-pa k", grupp ta' regolamenti dwar il-governanza
ekonomika li daħlu fis-seħħ fit-13 ta' Diċembru 2011. L-għan tas-"six-pa k" huwa li terġa'
tistabbilixxi l-istabbiltà ekonomika fl-UE billi tnaqqas l-iżbilanċi makroekonomiċi u
fil-kompetittività bejn l-Istati Membri kif ukoll billi toħloq regoli stretti dwar id-dejn pubbliku,
l-infiq pubbliku sostenibbli u sorveljanza aħjar.
Il-Kummissjoni issa pproponiet it-"two-pa k" sabiex iżżid is-sorveljanza tal-baġits
nazzjonali tal-membri taż-żona tal-euro u jkollha aktar superviżjoni tal-pjanijiet
għall-politika ekonomika ta' dawk li jinsabu f'diffikultajiet finanzjarji. Il-Parlament Ewropew
u l-Kunsill issa jeħtiġilhom japprovaw iż-żewġ proposti u jaqblu dwar emendi possibbli.
Huwa għalhekk li membri tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-PE ressqu
rapporti dwar kull wieħed miż-żewġ regolamenti proposti. Il-Kumitat mistenni jivvota dwar
iż-żewġ regolamenti f'Mejju u ż-żewġ rapporti mbagħad jiffurmaw il-bażi għal aktar
negozjati mal-Kunsill, li jirrappreżenta lill-gvernijiet nazzjonali.
Il-monitoraġġ tal-Kummissjoni
Ir-rapport dwar il-monitoraġġ tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji tas-Soċjaldemokratika
Portugiża Elisa Ferreira jappoġġja rwol aktar attiv għall-Kummissjoni iżda fl-istess ħin jitlob
superviżjoni mill-qrib tas-setgħat superviżorji tagħha. Hija qalet li: "Jinħtieġ ċertu ribilanċjar
tas-setgħat li jippermetti aktar sjieda nazzjonali u proċess demokratiku aħjar."
Il-pajjiżi li adottaw l-euro għandhom jikkonsultaw lill-Kummissjoni u lil membri oħra
taż-żona tal-euro qabel ma jadottaw xi pjanijiet kbar ta' riforma tal-politika ekonomika u
fiskali b'effetti mifruxa potenzjali. Għandhom iressqu l-pjanijiet tagħhom lill-Kummissjoni
għal monitoraġġ qabel ma l-pjanijiet isiru vinkolanti. Madankollu, is-Sa Ferreira tgħid li
l-Kummissjoni m'għandhiex awtomatikament tingħata s-setgħa li titlob lil pajjiż jibdel
il-pjanijiet baġitarji tiegħu. Barra minn hekk, tenfasizza li skedi ta' żmien għat-tnaqqis
tad-defiċits għandhom jiġu estiżi f'każijiet ta' tnaqqis kbir ħafna fir-ritmu ekonomiku sabiex
jitħalla żmien biżżejjed biex jitħeġġeġ it-tkabbir.
Il-protezzjoni f'każ ta' falliment
Ir-rapport tal-Kristjandemokratiku Franċiż Jean-Paul Gauzès analizza l-proposta
għat-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-pajjiżi taż-żona tal-euro li qed
jaffaċċjaw problemi finanzjarji kbar. Jiddikjara li l-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li
tqiegħed lil pajjiżi taħt protezzjoni legali, u mbagħad il-Kunsill ikollu għaxart ijiem biex
jirrevoka din id-deċiżjoni. Ladarba jkun tqiegħed taħt protezzjoni bħal din, pajjiż ma jistax
jiġi ddikjarat bħala inadempjenti, il-kredituri tiegħu jkun jeħtiġilhom jinnotifikaw l-identità
tagħhom lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn u l-imgħax fuq is-self jiġi ffriżat. Il-pajjiż
inkwistjoni jkollu jressaq pjan dwar l-irkupru u s-saldu tad-dejn lill-Kummissjoni u
jimplimenta miżuri xierqa.
Is-Sur Gauzès qal li regola bħal din tagħti aktar ċarezza f'xenarji li fihom il-pajjiż ikun wasal
biex ikun inadempjenti. "Tipprovdi sostitut tajjeb għall-metodi ad ho attwali li jvarjaw skont
il-każ."
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Prevenzjoni u tiswija tal-iżbilanċi makroekonomiċi
Il-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali tista’ tiġi spjegata parzjalment bi żbilanċi
ekonomiċi bejn l-Istati Membri u fi ħdan is-settur privat. Biex jiġu evitati u korretti
dawn l-iżbilanċi fi stadju iktar bikri, il-Parlament jipproponi mekkaniżmu ġdid ta’
twissija bikrija bħala parti mill-pakkett dwar il-governanza ekonomika. Staqsejna xi
MEPs biex jispjegaw iktar fid-dettall.
Għalfejn jimporta jekk l-ekonomiji tal-Istati Membri jvarjaw?
“Minħabba li għandna l-istess munita, jekk nispiċċaw f’sitwazzjoni fejn ikun hemm żbilanċi
soċjali f’pajjiż wieħed, dan ikollu impatt fuq l-ekonomija ta’ kulħadd,” qal il-membru Belġjan
tal-Ħodor Philippe Lamberts.
Nikolaos Chountis, membru Grieg tal-GUE/NGL innota li “meta tkun membru ta’ unjoni
ekonomika u monetarja, li tkun qed tiffaċċja problemi strutturali enormi, kull żbilanċ
makroekonomiku (kemm bilanċ pożittiv kif ukoll defiċit), jimplika żbilanċi soċjoekonomiċi
estremi. Pereżempju huma l-impjegati fil-pajjiżi periferali, affettwati mill-miżuri ta’ awsterità,
u l-ħaddiema fil-Ġermanja, li għal deċennji sħaħ kellhom iħabbtu wiċċhom ma’ staġnar
tas-salarju.”
Iżda l-kriżi attwali fiż-żona tal-ewro hija tort ta’ dawn l-iżbilanċi?
“M’hemmx fattur wieħed li waħdu wassal għal din il-kriżi, iżda l-iżbilanċi makroekonomiċi
fl-Istati Membri kkontribwew għall-qagħda mwiera tal-finanzi pubbliċi f’ċerti pajjiżi,” skont
Carl Haglun, li fassal ir-rapport dwar miżuri ta’ infurzar biex jiġu kkoreġuti l-iżbilanċi
makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro. “Pereżempju, il-Portugall sofra minn
kompetittività baxxa għal snin u dan wassal għas-sitwazzjoni li jinstab fiha l-pajjiż illum.
F’pajjiżi oħra l-għeruq tal-problema jinstabu fis-self irresponsabbli u fil-finanzi pubbliċi
mhux sostenibbli.”
“Il-kriżi tirriżulta minn bosta fatturi: bżieżaq fis-suq tal-propjetà tal-Irlanda u ta’ Spanja;
diverġenzi fil-produttività, pereżempju bejn il-Ġermanja u l-Greċja. L-ispejjeż tax-xogħol
huma parti żgħira biss mill-istampa iżda għandhom rwol importanti fil-bilanċ pożittiv
tal-Ġermanja,” qal is-Sur Lamberts.
Huwa possibbli li dawn l-iżbilanċi jiġu evitati?
“Ikun ta’ għajnuna jekk issir sorveljanza kostanti tal-indikaturi differenti tal-iżvilupp
makroekonomiku fl-Istati Membri, bħall-prezzijiet tad-djar, ix-xejriet tal-esportazzjoni u
l-livelli tad-dejn pubbliku u privat," qal id-Demokristjan Taljan Herbert Dorfmann. “Inkunu
nistgħu naraw jekk xi ħaġa ma tkunx sejra kif suppost.”
Is-Sur Haglund iqis il-qafas ta’ sorveljanza bħala “għodda għall-futur, bil-għan li treġġa’
lura x-xejriet problematiċi qabel ma jwasslu għal diffikultajiet ekonomiċi akbar. Miżuri
mmirati tajbin jistgħu jevitaw żbilanċi jew ireġġgħu lura tendenzi mhux sostenibbli.”
Elisa Ferreira, li qed tiggwida r-rapport dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi
makroekonomiċi permezz tal-PE, qalet, “Meta l-Kummissjoni tivvaluta l-prestazzjoni ta’
pajjiż hija għandha tqis il-fatturi soċjali bħal-livell tal-qgħad u tal-investiment
fl-edukazzjoni.”
Il-prevenzjoni jew it-tiswija ta’ dawn l-iżbilanċi fejn se tinħass l-iktar?
“Meta l-Istati Membri jintalbu jindirizzaw l-iżbilanċi makroekonomiċi tagħhom dan ma
jfissirx li għandhom jimponu miżuri li jweġġgħu lill-pajjiżi jew liċ-ċittadini tagħhom u li
jikkastigaw lil dawk li diġà huma taħt ħafna pressjoni,” qal is-Sur Haglund. “Ikun iktar ta’
dannu jekk ma jittiħidx ħsieb tal-iżbilanċi makroekonomiċi eċċessivi minħabba li dawn jista’
jkollhom effett drastiku fuq l-ekonomija fl-intier tagħha.”
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U l-pajjiżi b’bilanċi pożittivi kbar bħall-Finlandja jew il-Ġermanja?
Is-Sa Ferreira qalet li l-pajjiżi b’bilanċ pożittiv fil-kontijiet attwali jeħtieġ li jiġu inklużi
fil-verifiki tal-pressjonijiet ekonomiċi bejn il-pajjiżi. “Dawn il-pajjiżi għandhom jiġu sorveljati
mill-qrib għax il-bilanċi pożittivi tagħhom spiss jirriflettu domanda domestika dgħajfa.”
Is-Sur Lamberts qal, “nistgħu nevitaw tali żbilanċi billi niżguraw li jkun hemm aktar qbil
fil-produttività u l-iżvilupp bejn l-Istati Membri, iżda wkoll bil-mod kif issir id-distribuzzjoni
tal-pagi u l-poter. Fil-Ġermanja, il-prezz tax-xogħol inżamm baxx b’mod artifiċjali. Parti
kbira mill-bilanċ pożittiv inħoloq askaptu tal-ħaddiema.”
Huwa żied li “rridu nirrikonoxxu li bħala kollettiv ilkoll responsabbli, b’modi u f’livelli
differenti, iżda ħadd ma jista’ jgħid li hu perfett u jitfa’ t-tort kollu fuq ħaddieħor”.
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Il-Kumitat tal-PE jixtieq osservanza aktar stretta tar-regoli dwar
id-dejn u d-defiċit
Il-vot intrebaħ b’maġġoranza minima fid-19 ta’ April meta l-Kumitat għall-Affarijiet
Ekonomiċi eżamina l-pakkett ta’ governanza ekonomika. Il-Parlament irid jassenja
rwol aktar b’saħħtu lill-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-kontroll tal-Istati
Membri li jiksru r-regoli tal-UE dwar id-dejn u d-defiċit. Madankollu, xi wħud
mill-MEPs kienu mħassba li regoli aktar stretti dwar id-dejn jistgħu jillimitaw
l-investimenti u jqiegħdu f’periklu t-tkabbir ekonomiku.
Tlabna spjega aktar fid-dettall mingħand l-MEPs li qed jittrattaw il-proposti dwar ir-riforma
tal-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir.
Liema problemi huma kkawżati minn livelli għoljin ta’ defiċit u dejn?
“Problemi ta’ defiċits u djun għolja jistgħu faċilment jeskalaw. Meta jkun hemm tħassib li
jista’ jagħti l-każ li xi pajjiż ma jkunx f’pożizzjoni li jħallas lura d-dejn tiegħu, l-ispejjeż
tal-finanzjament jiżdiedu,” spjegat il-Konservattiva Brittanika Vi ky Ford, li fasslet ir-rapport
dwar is-sorveljanza baġitarja. “Dan iwassal għal tħassib saħansitra ikbar għal pajjiżi li
għandhom munita komuni, bħalma hija l-ewro. Peress li, pereżempju, il-Greċja hija
marbuta b’rata tal-imgħax komuni, ma tistax tiżvaluta l-munita tagħha sabiex terġa’ tikseb
ċerta kompetittività jew tipprova tneħħi l-piż tad-dejn tagħha permezz tal-inflazzjoni.”
“Dan l-aħħar, l-istorja wrietna li l-Istati Membri li għandhom rata ta’ tkabbir ogħla u l-aqwa
prestazzjoni huma wkoll dawk bl-aktar defiċit u dejn baxx,” qal Diogo Feio, ir-rapporteur
għal opinjoni Portugiż, dwar il-proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv.
Għaliex ma ħadmux ir-regoli l-qodma għall-proċedura ta’ żbilanċ?
Id-Demokristjana Olandiża, Corien Wortmann-Kool, responsabbli għat-tmexxija
tal-proposti dwar il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi permezz tal-PE, qalet, “Fil-fatt
l-iżball sar fl-2003, meta Franza u l-Ġermanja kisru r-regoli baġitarji, iżda l-Kunsill aċċetta
din is-sitwazzjoni. B’hekk, aktar tard kien diffiċli li wieħed jimponi d-dixxiplina fuq pajjiżi
oħra.”
JiJista’ jagħti l-każ li l-miżuri ta’ awsterità se jipperikolaw it-tkabbir u se
jikkompromettu lill-ekonomija?
“Jista’ jkollok miżuri ta’ awsterità f’ċerti oqsma mingħajr ma tirrestrinġi l-infiq meħtieġ
għall-futur. Għandu jkun hemm piż ġust ta’ miżuri; dawn għandhom jinqasmu b’mod ġust
bejn dawk għonja u dawk foqra,” qalet il-Liberali Franċiża Sylvie Goulard, ir-rapporteur
għas-sorveljanza baġitarja fiż-żona ewro.
“Id-dejn pubbliku qisu mażżra ma’ għonq il-membri. Jekk ma nsibux soluzzjoni għalih, ħa
jkun ta’ piż kbir għall-ġenerazzjonijiet futuri. L-imgħax li għandu jitħallas qed iżomm lura
t-tkabbir ekonomiku. It-tnaqqis tiegħu se jipprovdi spazju finanzjarju għal investimenti,”
qalet is-Sra Wortmann-Kool.
Is-Sra Ford qalet, “Ċertament għandu jinstab bilanċ delikat bejn il-ġestjoni tal-livelli
tad-dejn u l-promozzjoni tat-tkabbir. Madankollu, mhix soluzzjoni mirakoluża li wieħed
jipprova jiġġenera nfiq biex joħroġ mill-kriżi.”
“Nibżgħu li jekk nitkellmu biss dwar kastigi u mhux dwar inċentivi, dan se jeqred lill-pajjiżi u
lill-ekonomija Ewropea fit-totalità tagħha,” qal is-Soċjalista Ġermaniż Udo Bullmann, li qed
isegwi l-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi għas-Soċjalisti. “Il-Patt kif inhu ma jagħmilx
distinzjoni bejn investiment għal-lum u investiment għal għada, pereżempju meta xi gvern
jinvesti flus pubbliċi biex jixtri armamenti jew biex jibni sistema edukattiva ġdida.
Il-proposta tagħna hija li l-Kummissjoni għandha tiddistingwi dan l-‘infiq tajjeb’.”
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Nevitaw il-multi ...
“L-għan ta’ din il-leġiżlazzjoni mhux il-kastig. Huwa li niċċaraw li r-regoli għandhom ikunu
rrispettati u li jkun hemm xi sanzjonijiet li jiskoraġġixxu lill-istati milli jaqbżu l-limiti,” qalet
is-Sra Goulard. “Għandna nipprevienu d-devjazzjonijiet il-kbar; jeħtieġ li nintervienu fi
stadju bikri ħafna.”
“Multi jiġu imposti biss meta pajjiż jonqos li jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jirrimedja
s-sitwazzjoni, mhux sempliċiment peress li tali sitwazzjoni teżisti,” innutat is-Sra Ford
filwaqt li s-Sur Feio qal, “Irridu noħolqu sistema effiċjenti li tevita aktar kastigi. Irridu li
l-problemi jiġu identifikati minn kmieni u kkoreġuti minnufih peress li l-futur tal-UE jinstab
fl-istabilità u t-tkabbir tal-membri kollha tagħha u mhix biss ta’ ftit minnhom.”
... bis-saħħa tat-trasparenza
“Għandna nagħmlu aktar effiċjenti l-pressjoni mill-pari. L-idea hija li ssir diskussjoni
pubblika transkonfinali f’punt fejn ikun aktar faċli li ssewwi xi ħaġa. Il-pressjoni mill-pari
wara bibien magħluqa sempliċiment ma ħadmitx,” qalet is-Sra Goulard.
“Ir-rapporti dwar il-missjonijiet lill-Istati Membri għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni
tal-pubbliku, u jinħtieġ rappurtar lill-Parlament Ewropew sabiex ikollna dibattitu pubbliku.
Dan se jikkawża ċerta pressjoni fuq il-pajjiżi biex jikkonformaw mar-regoli,” qalet is-Sra
Wortmann-Kool.
U hemm sanzjonijiet oħra bħat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet pubbliċi qabel ma
wieħed jirrikorri għall-multi,” żiedet is-Sra Ford.
Ġejjin negozjati ibsin
“Fl-istadju kurrenti għadna qed ninnegozjaw mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Kunsill, u
għalkemm għad baqa’ ħafna xi jsir, jien tal-fehma li se jirnexxilna naslu għal fehim komuni
li se jkun adegwat għall-UE,” qal is-Sur Feio.
Iżda s-Sur Bullmann huwa inqas ottimista. “Jien xejn m’jien sodisfatt b’dak li tressaq
għad-diskussjoni. Il-pakkett kif inhu bħalissa huwa inġust u ineffikaċi, u huwa l-oppost ta’
dak li għandna bżonn biex nimmodernizzaw l-ekonomiji tagħna,” qal. Se nerġgħu lura
bil-proposti tagħna, speċjalment għar-rapport Wortmann-Kool, sabiex jitwaqqaf il-ħolqien
ta’ kunċett purament ta’ awsterità.”
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Governanza ekonomika: l-MEPs jitolbu sanzjonijiet aktar stretti
għall-iżbilanċi eċċessivi
Fid-19 ta’ April, MEPs mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi appoġġjaw pakkett
leġiżlattiv li jintroduċi sanzjonijiet aktar stretti biex jiġu indirizzati l-kawżi
fundamentali tal-kriżi: l-akkumulazzjoni inkwetanti ta’ żbilanċi ekonomiċi fi ħdan
l-ekonomiji Ewropej u x-xejra tal-gvernijiet li jiffinanzjaw l-infiq billi jiddejnu aktar.
L-MEPs ressqu aktar minn 2000 emenda għas-sitt proposti leġiżlattivi li jiffurmaw ilpakkett ta’ governanza ekonomika tal-Kummissjoni Ewropea u talbu reġim aktar strett
minn dak propost mill-Kummissjoni. Il-punti ewlenin huma:
• il-Kummissjoni għandu jkollha rwol aktar importanti fil-konfront tal-Kunsill fejn jidħlu
s-sorveljanza tal-iżbilanċi eċċessivi u d-deċiżjonijiet dwarhom, sabiex l-Istati Membri
jkollhom inqas spazju għal manuvri
• il-pajjiżi li jinqabdu jbagħbsu l-kontijiet tagħhom (billi jirrappurtaw statistiki foloz dwar
id-dejn eċċ.) għandhom jingħataw multa ta’ 0.5 % tal-PDG
• is-sanzjonijiet għan-nuqqas li tittieħed azzjoni dwar żbilanċi makroekonomiċi (0.1 %
tal-PDG) għandhom jiġu imposti aktar kmieni, mal-ewwel nuqqas li jiġu rrispettati
r-rakkomandazzjonijiet; jekk in-nuqqas ikun wieħed persistenti, il-multa għandha
tiżdied għal 0.3 % tal-PDG
• il-votazzjonijiet fil-Kunsill dwar l-impożizzjoni ta’ depożiti u multi għandhom isiru
pubblikament, ħlief f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, meta d-deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu wara
bibien magħluqa
L-MEPs jitolbu wkoll li l-Kummissjoni tippermetti li l-Istati Membri jkomplu jagħmlu
investimenti li jkunu ta’ ġid għalihom fil-futur. Hemm biża’ fost l-MEPs li t-tkabbir u
l-impjiegi qed jitħallew barra mill-pakketti leġiżlattivi riċenti. Għadd mhux ħażin ta’ MEPs
wissew li t-tnaqqis tad-defiċits fi żmien ir-reċessjoni jista’ jtawwalha u jagħmilha iktar serja.
It-testi appruvati jipprovdu wkoll appoġġ legali aktar b’saħħtu lis-Semestru Ekonomiku
Ewropew, lil ċerti elementi tal-Patt għall-Ewro, u lill-proċeduri tal-Programm Nazzjonali ta’
Riforma (PNR).
Djanjosi: kriżi b’konsegwenza ta’ żbilanċi ekonomiċi, dejn li jikber f’daqqa
Żewġ problemi komplimentari jitqiesu bħala l-kawżi ewlenin tal-kriżi ekonomika tal-Ewropa
– l-infiq bla rażan mill-gvernijiet u l-iżbilanċi ekonomiċi, u t-tnejn li huma jistgħu jwasslu
biex l-UE jkollha tintervieni billi tipprovdi self ta’ emerġenza.
Eżempju tal-ewwel każ huwa l-infiq mill-gvern Grieg. Sabiex jiffinanzja nfiq għall-pagi,
l-investimenti u s-servizzi soċjali li jaqbeż id-dħul mit-taxxi, il-gvern daħal f’defiċit u ssellef
flus mill-banek. Meta l-banek bdew jibżgħu li forsi ma jitħallsulhomx lura l-flus mislufa
minħabba l-livelli għolja ta’ dejn pubbliku u r-reċessjoni, huma bdew jisilfu inqas, u l-UE
kellha tintervieni biex tipprovdi self ta’ emerġenza.
L-iżbilanċi ekonomiċi jinħolqu għax ċerti pajjiżi bħall-Ġermanja għandhom bilanċ
kummerċjali favorevoli ħafna filwaqt li oħrajn bħall-Greċja u l-Portugall għandhom defiċit
kummerċjali kbir. Dan iwassal biex is-settur privat fil-pajjiżi b’defiċit jissellfu mingħand
pajjiżi b’eċċess biex jiffinanzjaw, pereżempju, “bużżieqa” fis-settur tal-proprjetà immobbli
(bħal dawk li rajna fl-Irlanda u fi Spanja). Meta tinfaqa’ l-“bużżieqa”, il-gvern jintervieni biex
isalva lill-banek u b’hekk jgħolli d-dejn pubbliku f’daqqa.
Rimedju: trażżin tal-iżbilanċi, sanzjonijiet għall-infiq eċċessiv
Mis-sitt proposti dwar il-governanza ekonomika, erbgħa jittrattaw id-defiċits u d-dejn
(rinfurzar tal-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir eżistenti) u t-tnejn l-oħra jagħtu perspettiva ġdida
billi jintroduċu sorveljanza tal-iżbilanċi makroekonomiċi:
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• tisħiħ tal-SGP billi niffukaw aktar fuq il-limitu għad-dejn pubbliku ta’ 60 %
tal-prodott domestiku gross. Jekk dan jinqabeż, il-gvern għandu jibda jnaqqsu,
b’medja ta’ 5 % fis-sena fuq tliet snin. S’issa l-punt fokali kien primarjament fuq
iż-żamma tad-defiċits f’livell li ma jaqbiżx 3 % tal-PDG. B’żieda ma’ dan, l-għan
huwa li jiġu introdotti sanzjonijiet semiawtomatiċi għall-pajjiżi li jonqsu li
jżommu l-impenji tagħhom rigward id-dejn u d-defiċit. Wara li jkunu ġew
proposti, is-sanzjonijiet (ta’ bejn 0.2 u 0.5 % tal-PDG) jiġu rrifjutati biss jekk
il-maġġoranza tivvota kontrihom – bħalissa, is-sanzjonijiet jirrikjedu
maġġoranza favur.
• trażżin tal-iżbilanċi permezz tas-sorveljanza ta’ indikaturi nazzjonali
għall-iżbilanċi, li għadha ma tteħditx deċiżjoni dwarhom, u rakkomandazzjonijiet
dwar azzjonijiet biex dawn jitnaqqsu. Ikun hemm sanzjonijiet għall-pajjiżi li jkunu
naqsu li jikkonformaw.
Il-BĊE jittama li l-PE jimplimenta proċeduri aktar stretti
Il-Bank Ċentrali Ewropew iserraħ fuq il-PE biex jingħata appoġġ għal proċeduri aktar stretti
dwar id-dejn u d-defiċits peress li mhux il-pajjiżi kollha tal-UE jiffavorixxu bis-sħiħ rwol
aktar qawwi għall-Kummissjoni u sanzjonijiet awtomatiċi.
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Il-President tal-Kumitat għall-Ekonomija fuq il-pakkett dwar
il-governanza ekonomika: xokk kbir għall-Kunsill
Filwaqt li xi Stati Membri qed jippruvaw jirranġaw il-kriżi f'xi pajjiżi taż-żona tal-euro,
il-Parlament diġà qed jiffoka fuq kif jista' jipprevjeni li dan jerġa' jseħħ fil-ġejjieni.
Qed jiffoka fuq pakkett ta' miżuri għal sorveljanza aħjar tal-baġits u d-defiċits
tal-Istati Membri, kif ukoll miżuri maħsuba biex jiddeterminaw u jsewwu l-iżbilanċji
bejn l-ekonomiji tal-UE. Saqsejna xi mistoqsijiet fuq il-pakkett dwar il-governanza
ekonomika lill-president tal-Kumitat għall-Ekonomija, Sharon Bowles, li bħalissa
qed tinnegozja mal-Istati Membri qabel ma ssir votazzjoni fil-plenarja.
Il-Parlament xi jrid jilħaq b’dan il-pakkett?
L-aktar kwistjoni importanti hija dik tat-trasparenza, li tfisser ukoll ir-responsabbiltà ta’
rendikont li għandhom l-Istati Membri. Irridu li bħala l-proċess normali għall-governanza
ekonomika napplikaw votazzjoni b’maġġornaza kwalifikata “bil-maqlub” (il-Kunsill ikollu
jivvota biex iwaqqaf miżuri li ma japplikawx sewwa r-regoli tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir,
minflok ma jivvota favur, u b’hekk il-miżuri aktar faċli li jiġu approvati).
Il-Bank Ċentrali Ewropew jaqbel magħna fuq dan, għax irid li jqawwi l-awtomatiċità
tad-deċiżjonijiet. Ir-raġuni hija sempliċi: lill-Kunsill ma nafdawhx, għax fl-imgħoddi Stati
Membri kbar bħal Franza u l-Ġermanja ma applikawx ir-regoli. Irridu nkunu ċerti li dan ma
jerġax iseħħ fil-ġejjieni.
Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-multi. Huma importanti, minkejja li ma tantx iddoqqilna
l-idea li l-pajjiżi li diġà jinsabu f’diffikultajiet jħallsu multa. Il-preferenza tkun li, meta pajjiż
ma jkunx sejjer tajjeb, is-sitwazzjoni titranġa fi stadju aktar bikri, imma jekk ma titteħdix
azzjoni wara li l-ħtieġa tkun indikata ċar, il-multi huma l-aħħar sanzjoni. Fejn ikunu
applikabbli l-multi, nippreferu li jmorru f’kaxxa komuni, bħall-Bank Ewropew
tal-Investiment, u mhux imorru għall-pajjiżi li jkunu f'qagħda aħjar.
Huwa wkoll importanti ħafna li niżguraw l-indipendenza professjonali tal-istatistika u
l-valutazzjoni tal-qagħda finanzjarja ta’ pajjiż.
Il-kwistjoni tat-trasparenza kemm hija importanti?
Ħafna. Jeħtieġ li tingħata informazzjoni mhux biss dwar l-espożizzjoni fuq il-karta
tal-bilanċ, imma anki dik li mhijiex fuq il-karta. Barra minn hekk, jeħtieġ li n-nies ikunu jafu
xi jkun għaddej f'pajjiżhom stess u fil-Kunsill, speċjalment jekk tkun mistennija xi tip ta'
azzjoni jew rakkomandazzjoni li tista' tolqothom. Irridu li l-Istati Membri, il-parlamenti u
ċ-ċuttadini tagħhom ikollhom huma s-sjieda ta’ dan il-proġett ta’ din il-kooperazzjoni
baġitarja.
M’hemmx il-periklu li l-miżuri ta’ awsterità jtellfu t-tkabbir u l-irkupru?
Il-pakkett ma jippreskrivix l-awsterità, imma dik konsegwenza tal-aġġustamenti fiskali kbar
li jridu jsiru. Din parti kbira mid-dibattitu, u hija l-kwistjoni li fuqha hemm opinjonijiet
maqsuma fil-Parlament. Madankollu, ir-rapporti kollha huma dwar l-istimolu u t-tkabbir, u
huwa għalhekk li qed nagħmlu ħilitna biex fl-istrateġija 2020 jiddaħħlu l-fatturi kollha
meqjusa. Il-maġġoranza tal-Parlament hija tal-fehma li fil-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir hemm
biżżejjed flessibbiltà għar-riformi strutturali, imma li jkun wisq inċert li niskontaw mill-karta
tal-bilanċ l-investimenti kollha li jistgħu jnaqqsu l-infiq fil-ġejjieni.
Il-kriżi fiż-żona tal-euro hija tort tal-iżbilanċi?
Ħeqq, l-iżbilanċi xejn m’għenu. Fil-ġejjieni, din hija xi ħaġa li jeħtiġilna nkunu nistgħu
nittrattaw. Il-pajjiżi li għandhom eċċess pożittiv kbir għandhom xi responsabbiltà minħabba
l-effett fuq l-ekonomija u fuq id-deċiżjonijiet dwar ir-rati tal-imgħax, jew minħabba l-politiki

20110429FCS18371 - 9/12

Analiżi
ta’ self bankarju u investiment fil-pajjiżi li llum jinsabu fid-diffilkultà. Għalhekk din mhijiex
biss problema għall-pajjiżi li għaddejjin minn żmien ikrah. Ilkoll kemm aħna qegħdin
fl-istess ilma, u jeħtiġilna noħorġu b’soluzzjoni.
L-Istati Membri jistgħu jgħidu li l-gruppi politiċi fil-Parlament ipattu għal xulxin?
Le. Il-votazzjoni fuq il-pakkett fil-Kumitat kienet elettronika, jiġifieri nafu x’maġġoranza kien
hemm għal kull emenda individwali, u fil-parti l-kbira konna magħqudin. Fejn kellna
differenzi, il-maġġoranza xorta kienet waħda sostanzjali, mhux marġinali, u dak il-fatt huwa
l-bażi tal-mandat tagħna għan-negozjati. Il-Kunsill jinsab fl-istess qagħda: lanqas huma
m’għandhom l-unanimità.
X’tittama li tgħallmu l-Istati Membri mindu saru n-negozjati diffiċli mal-PE fuq
il-pakkett tas-superviżjoni finanzjarja?
Il-kodeċiżjoni fuq is-servizzi finanzjarji ilha ħafna snin, u dejjem kellna l-battalji fuqha.
Il-ġdid hawnhekk huwa li issa għandna l-kodeċiżjoni f’qasam tas-sorveljanza baġitarja.
Għall-Kunsill, forsi kien daqsxejn ta’ xokk li ndunaw li għandna rwol x’niżvolġu.
Madankollu, huma kienu li biddlu t-Trattat u tawna dan ir-rwol. Fil-fatt. f’dan il-pakkett
hemm erba’ proposti leġiżlattivi li fuqhom għandna l-kodeċiżjoni. Tnejn mhumiex soġġetti
għall-kodeċiżjoni, imma aħna fil-qagħda li dan inbigħuh lill-Kunsill bħala pakkett sħiħ.
Allura rridu li l-Kunsill fehmitna jqisha anki għar-rapporti ta’ Ford u Ferreira. Jeħtieġ li
jinnegozjaw magħna fuq il-pakkett sħiħ.
Tistenna li jintlaħaq qbil mal-Kunsill qabel is-sajf?
Dażgur li hekk nittama. Diġà dorna l-proposti kollha darba waħda fit-trijalogu, u allura
bdejna naraw fuq liema punti ninsabu viċin u fuq liema oħrajn għadna ‘l bogħod minn
xulxin. Diġa qed niskambjaw suġġerimenti ta’ abbozzar.
Tista’ tgħid li l-kwistjonijiet qsamniehom fit-tajbin, il-ħżiena u l-koroh. It-tajbin huma l-punti li
fuqhom diġà naqblu, il-ħżiena dawk fejn għadna mbegħdin, mentri l-koroh huma dawk fejn
jista’ jkun li aħna jkollna nċedu fuq xi aspetti u l-Kunsill ikollu jċedi fuq oħrajn. Il-Kumitat
tana mandat ċar biex nippruvaw nilħqu qbil fl-ewwel qari. Madankollu, mhux il-każ li rridu
ftehim akkost ta’ kollox.
Il-votazzjoni fuq il-pakkett mistennija ssir fis-sessjoni plenarja ta’ Ġunju fi Strasburgu.
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Governanza Ekonomika: il-pożizzjoni tal-Parlament qabel
il-Kunsill Ewropew
Il-Parlament adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar il-pakkett ta' sitt proposti leġiżlattivi dwar
il-governanza ekonomika u insista fuq numru ta' regoli ġodda li jagħtu aktar saħħa u
ambizzjoni lill-proposti li kienet ħarġet bihom il-Kummissijoni, fost oħrajn fuq il-bżonn ta'
iktar trasparenza, l-introduzzjoni ta' twissijiet u sanzjonijiet b'saħħithom awtomatiċi, kif ukoll
multi ġodda. Il-gruppi taċ-ċentru-xellug, iżda, wissew li dawn ifissru wisq awsterità.
Partijiet mill-pakket leġiżlattiv, partikolarment dawk li għandhom x'jaqsmu mat-tisħiħ
tal-patt tal-istabilità u t-tkabbir, għaddew b'maġġoranzi żgħar ħafna, bil-gruppi tas-Soċjalisti
u Demokratiċi, il-Ħodor/EFA u l-GUE/NGL jivvotaw kontra minħabba dak li qiesu bħala
enfasi żejda fuq il-kontroll fiskali bi ftit spazju għall-investiment meħtieġ għat-tkabbir fit-tul u
għall-impjiegi. It-testi li għandhom x'jaqsmu mal-prevenzjoni ta' żbilan i makro-ekonomiċi
kisbu l-appoġġ ta' maġġoranzi wiesgħa.
Il-proposti adottati issa jipprovdu lill-ministri tal-finanzi u l-kapijiet ta' stat u gvern, qabel
il-Kunsill li se jiltaqa' bejn it-23 u l-24 ta' Ġunju, bil-pożizzjoni tal-PE kollu kemm hu,
pożizzjoni li se sservi ta' bażi għad-diskussjonijiet bejn l-MEPs u l-Istati Membri li
mistennija jkomplu mill-aktar fis sabiex jintlaħaq qbil aħħari kemm jista' jkun malajr.
Punti importanti li ħarġu mill-vot
It-testi adottati fihom firxa ta' titjib li daħħlu l-MEPs fl-aħħar sessjoni ta' negozjati
mal-Presidenza Ungeriża li ntemmet il-ġimgħa li għaddiet. Ma jinkludux proposti ġodda li
għamel l-E ofin nhar it-Tnejn, li r-rapporteurs tal-Parlament Ewropew qiesu bħala
insuffiċjenti. Fost il-punti l-ġodda hemm:
• Użu akbar tal-proċedura tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata b'lura (reversed
qualified majority voting) sabiex it-twissijiet u s-sanzjonijiet isiru aktar awtomatiċi. Dan
jgħodd l-aktar għall-Istati Membri li ma jkunu ħadu l-ebda azzjoni korrettiva biex
jirrimedjaw għal żbilanċi makro-ekonomiċi li jkunu ġew identifikati.
• Trasparenza akbar billi jsiru pubbliċi numru akbar ta' testi u diskussjonijiet minn dak
maħsub il-bidu. Dan għandu jsir billi l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali
jżommu lill-Istati Membri responsabbli.
• Kodifikazzjoni tas-semetru Ewropew fit-testi legali, sabiex il-proċedura tingħata
saħħa ta' liġi.
• Iżjed poteri lill-Kummissjoni billi din ikollha aċċess għal aktar informazzjoni milli
maħsub fil-bidu, kif ukoll billi din ikollha l-jedd li twettaq missjonijiet ta' sorveljanza
fl-Istati Membri.
• Multa ġdida (ta' 0.2% tal-PGD) fil-każ ta' statistika mbagħbsa fejn tidħol id-dejta dwar
id-defiċit u d-dejn.
• Sanzjoni li tkun suġġetta għall-interessi (0.1% tal-PGD) fil-każ li Stat Membru ma
jieħux azzjoni biex jikkoreġi żbilanċ makro-ekonomiku meta dan jiġi rrakkomandat lilu.
• Indipendenza akbar tal-istituzzjoni tal-istatistika.
• Dettal akbar dwar l-indikaturi li għandhom jintużaw sabiex jiġu vverifikati l-iżbilanċi
makro-ekonomiċi biex ikun żgurat li l-Kummissjoni ma tħarisx biss lejn l-indikaturi
ekonomiċi iżda tqis ukoll id-dimensjoni soċjali.
• Is-salvagwardjar tal-proċessi tan-negozjar soċjali u l-ftehim dwar l-iffissar tal-pagi.
• Klawsola ta' reviżjoni dwar il-Eurobonds (Eurose urities). Sal-aħħar tal-2011
il-Kummissjoni għandha tipprepara rapport u possibilment proposti leġiżlattivi.
Kwistjonijiet pendenti adottati wkoll mill-plenarja
Għalkemm għad m'hemmx qbil mal-Istati Membri dwar il-punti li ġejjin, dawn xorta huma
nklużi fit-testi adottati mill-MEPs:
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• Għad m'hemm l-ebda qbil dwar il-ħruġ awtomatiku ta' dikjarazzjonijiet lil Stati Membri
li ma jkunux taw każ it-twissijiet tal-Kummissjoni fil-każ li l-ispiża tagħhom tkun telgħet
aktar milli suppost. Dan il-mekkaniżmu awtomatiku huwa mniżżel fit-testi adottati għax
huwa meqjus bħal l-mezz li bih ikunu jistgħu jiġu mposti sanzjonijiet u b'hekk jipprovdu
inċentiv reali sabiex pajjiż jirrimedja għas-sitwazzjoni. Din il-klawsola tillimita l-poter
tal-ftehim Deauville li ħarġu bih Franza u l-Ġermanja bil-għan li jżomm taħt idejhom
l-evalwazzjonijiet li tagħmel il-Kummissjoni dwar in-nuqqas ta' konformità.
• Il-proposta li l-ministri tal-finanzi jidhru quddiem il-Parlament Ewropew. Il-plenarja
pproponiet li l-PE joffri l-opportunità lill-Istat Membru konċernat li jipparteċipa fi skambu
ta' ideat.
• Referenza għall-bżonn li meta jiġu evalwati l-kawżi tal-iżbilanċ makro-ekonomiku
jitqiesu kemm pajjiżi li għandhom kont kurrenti surplus (bħall-Ġermanja) kif ukoll pajjiżi
li għandhom kont kurrenti b'defiċit (pajjiżi li jimportaw ħafna).
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