L-ASSISTENZA FINANZJARJA
GĦALL-ISTATI MEMBRI TAL-UE
Il-mekkaniżmi ta' assistenza finanzjarja Ewropej għandhom l-għan li jippreservaw
l-istabbiltà finanzjarja tal-UE u ż-żona tal-euro, peress li diffikultà finanzjarja fi
Stat Membru wieħed jista' jkollha impatt sostanzjali fuq l-istabbiltà makrofinanzjarja
fi Stati Membri oħrajn. L-assistenza finanzjarja hija marbuta mal-kundizzjonalità
makroekonomika (hija self aktar milli trasferiment fiskali), li tiżgura li l-Istati Membri
li jirċievu tali assistenza jimplimentaw ir-riformi fiskali, ekonomiċi, strutturali u
superviżorji meħtieġa. Ir-riformi huma miftiehma u stabbiliti f'dokumenti speċifiċi
(memoranda ta' qbil) ippubblikati fis-sit web tal-Kummissjoni u, meta jkun rilevanti, fissit web tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà. Bħala parti mir-rispons tal-UE għallkriżi tal-COVID-19, tressqu għadd ta' strumenti finanzjarji addizzjonali biex jgħinu lillIstati Membri jirkupraw u jagħmlu l-ekonomiji tagħhom aktar reżiljenti għax-xokkijiet.

IL-QAFAS LEGALI PRIMARJU
—

L-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE);

—

L-Artikoli 2–5, 119–144 u 282–284 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (TFUE);

—

Il-Protokolli 4, 12, 13 u 14 annessi mat-TFUE.

OBJETTIVI
IL-mekkaniżmi għall-għoti ta' assistenza finanzjarja lill-Istati Membri huma mfassla
biex jippreservaw l-istabbiltà finanzjarja tal-UE u taż-żona tal-euro. Huma elementi
fundamentali ta' qafas ekonomiku u ta' governanza aktar b'saħħtu għall-Unjoni
Ekonomika u Monetarja (2.6.4).

KISBIET
A.
F'Mejju 2010, l-Istati Membri tal-UE stabbilew mekkaniżmu ta' stabilizzazzjoni
temporanja li jippreserva l-istabbiltà finanzjarja tagħhom fil-kuntest tal-kriżi tad-dejn
sovran. Huwa jinkludi dawn iż-żewġ programmi ta' self li ġejjin:
1.

Il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilizzazzjoni Finanzjarja (EFSM)

Skont l-EFSM, il-Kummissjoni tista' tissellef total ta' EUR 60 biljun fuq is-swieq
finanzjarji f'isem l-Unjoni taħt garanzija impliċita tal-baġit tal-UE. L-EFSM jista' jipprovdi
assistenza għall-Istati Membri kollha tal-UE.
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Il-mekkaniżmu ġie attivat għall-Irlanda, il-Portugall u l-Greċja (bħala finanzjament
tranżitorju).
Minn meta nħoloq il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES), l-EFSM baqa' fisseħħ sabiex jindirizza, b'mod partikolari, sitwazzjonijiet eċċezzjonali li fihom raġunijiet
prattiċi, proċedurali jew finanzjarji jitolbu l-użu tiegħu, ġeneralment qabel jew flimkien
ma' għajnuna finanzjarja tal-MES.
2.

Il-Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja (EFSF)

L-EFSF, li kienet stabbilita mill-Istati Membri taż-żona tal-euro bħala mekkaniżmu
temporanju, għandha kapaċità ta' self effettiva totali ta' EUR 440 biljun. Is-self huwa
ffinanzjat mill-bonds tal-EFSF u minn strumenti ta' dejn oħrajn fuq is-swieq kapitali u
huwa ggarantit mill-partijiet interessati (l-Istati Membri taż-żona tal-euro).
Il-faċilità ġiet attivata għall-Irlanda, il-Portugall, u l-Greċja. Sa mill-ħolqien tal-MES, lEFSF ma tipprovdi l-ebda assistenza finanzjarja ulterjuri.
B.
F'Ottubru 2012 inħoloq il-mekkaniżmu ta' appoġġ permanenti fis-sura talMekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES), li ġie stabbilit minn trattat intergovernattiv
(jiġifieri barra mill-qafas legali tal-UE).
Il-MES huwa attwalment l-istrument uniku u permanenti għal assistenza finanzjarja
minn Stati Membri taż-żona tal-euro. Huwa għandu kapaċità ta' self effettiva ta'
EUR 500 biljun. Is-self huwa ffinanzjat mis-self tal-MES fuq is-swieq finanzjarji, u huwa
garantit mill-azzjonisti (l-Istati Membri taż-żona tal-euro).
Il-MES ipprovda assistenza finanzjarja lil Spanja, Ċipru u l-Greċja. Il-Kummissjoni u
l-MES stabbilew proċeduri dettaljati għar-relazzjoni ta' ħidma tagħhom biex jipprovdu
għajnuna lill-Istati Membri taż-żona tal-euro.
Il-MES joffri assistenza finanzjarja permezz ta' strumenti ta' self differenti. Bħala parti
mir-rispons tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19, l-Istati Membri taż-żona tal-euro qablu dwar
strument temporanju ġdid – l-istrument ta' Appoġġ fil-Kriżi Pandemika.
C.
Fis-6 ta' Diċembru 2017, il-Kummissjoni għamlet proposta li tibdel il-MES f'Fond
Monetarju Ewropew (FME).
Dan il-korp ġdid ikun ankrat fil-qafas legali tal-UE, filwaqt li fl-istess ħin essenzjalment
jippreserva l-istrutturi finanzjarji u istituzzjonali tal-MES. Barra minn hekk, il-FME ikun
jista' jipprovdi garanzija ta' kontinġenza komuni għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRF)
bħala parti mill-Unjoni Bankarja. F'Marzu 2019, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar
il-proposta tal-Kummissjoni. F'Mejju 2013 daħal fis-seħħ it-"Two-Pack", li jikkonsisti
f'żewġ regolamenti tal-UE (472/2013 u 473/2013) applikabbli għall-Istati Membri
li l-munita tagħhom hija l-euro. Huwa wieħed mill-elementi konstitwenti ta' qafas
ekonomiku u ta' governanza aktar b'saħħtu fi ħdan l-UEM.
B'mod partikolari, ir-Regolament (UE) Nru 472/2013 isaħħaħ il-proċeduri ta' monitoraġġ
u ta' sorveljanza għall-Istati Membri li qegħdin jesperjenzaw diffikultajiet serji, jew huma
mhedda minnhom, fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja jew tas-sostenibbiltà tal-finanzi
pubbliċi tagħhom.
Skont dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tissoġġetta Stat
Membru għal sorveljanza miżjuda jekk id-diffikultajiet ta' stabbiltà finanzjarja tiegħu
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possibbilment ikollhom riperkussjonijiet fuq il-bqija taż-żona tal-euro. Stat Membru
li jitlob assistenza finanzjarja għandu jħejji abbozz ta' programm ta' aġġustament
makroekonomiku bi qbil mal-Kummissjoni (li taġixxi flimkien mal-BĊE u, fejn xieraq,
mal-FMI).
Il-provvista ta' assistenza finanzjarja għalhekk hija marbuta mal-kondizzjonalità
makroekonomika – ġabra ta' miżuri li għandhom l-għan li jindirizzaw is-sorsi talinstabbiltà. Dan jiżgura li l-Istati Membri li jirċievu assistenza bħal din jimplimentaw irriformi fiskali, ekonomiċi, strutturali u superviżorji meħtieġa.
L-assistenza finanzjarja tingħata f'biċċiet u għalhekk jaf tiġi sospiża jekk l-Istati Membri
benefiċjarji ma jikkonformawx mal-obbligi speċifikati fil-programm ta' aġġustament.
D.

Il-bilanċ tal-faċilità ta' assistenza tal-pagamenti

Sa minn Frar 2002, il-faċilità ta' assistenza tal-bilanċ tal-pagamenti (BoP) kienet
disponibbli għal Stati Membri mhux taż-żona tal-euro li jkunu għaddejjin minn
diffikultajiet fil-finanzjament estern jew ikunu serjament mhedda minnhom.
Is-self, normalment, jieħu l-forma ta' assistenza finanzjarja fuq żmien medju,
tipikament f'kooperazzjoni mal-FMI. L-assistenza finanzjarja hija kondizzjonali għallimplimentazzjoni tal-politiki mfassla biex jindirizzaw il-problemi ekonomiċi sottostanti.
Għajnuna finanzjarja għall-bilanċi ta' pagament ingħatat lill-Ungerija, il-Latvja u rRumanija.
E.

Rispons tal-UE għall-COVID-19

Bħala rispons għall-kriżi tal-COVID-19, l-UE ippreżentat rispons komprensiv li kien
jinkludi għadd ta' strumenti finanzjarji biex jassistu l-isforzi tal-Istati Membri filġlieda kontra l-kriżi u l-effetti tagħha. Dawn jinkludu l-Istrument Ewropew għal
Appoġġ temporanju biex jittaffew ir-Riskji ta' Qgħad f'Emerġenza (SURE) u nNextGeneration EU (NGEU), b'mod partikolari permezz tal-Faċilità għall-Irkupru u rReżiljenza (RRF)

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW
Bl-adozzjoni tat-"Two-pack", il-Parlament għen biex jistabbilixxi qafas legali tal-UE
għall-governanza ekonomika msaħħa fiż-żona tal-euro, f'termini kemm ta' sorveljanza
baġitarja kif ukoll ta' proċeduri għat-teħid ta' deċiżjonijiet u għas-sorveljanza għall-Istati
Membri taħt programm ta' aġġustament makroekonomiku.
Barra minn hekk, it-"Two-pack" jattribwixxi rwol ta' skrutinju aktar strett lill-Parlament
fis-sens li l-kumitat kompetenti jista' jistieden lill-istituzzjonijiet ikkonċernati (ilKummissjoni, il-Kunsill, il-Grupp tal-euro, il-BĊE u l-FMI) biex jidħlu fi djalogi ekonomiċi
mal-Parlament. Il-kumitat kompetenti fil-Parlament għandu d-dritt li jkun infurmat
f'diversi okkażjonijiet, jiġifieri meta programm ta' aġġustament makroekonomiku jkun
qed jiġi ppreparat u dwar l-implimentazzjoni tiegħu.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-proposta tal-Kummissjoni li tittrasforma lill-MES f'FME,
il-Parlament ippropona li jiġi stabbilit protokoll għal Memorandum ta' Kooperazzjoni
interim bejn il-MES u l-Parlament. Il-Memorandum ta' Kooperazzjoni jkollu l-għan li
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jtejjeb id-djalogu interistituzzjonali bejn il-MES u l-Parlament u jtejjeb it-trasparenza u
l-obbligu ta' rendikont tal-MES.
Barra minn hekk, il-Parlament għandu l-mandat li jiskrutinizza l-RRF, b'mod partikolari
permezz ta' djalogi regolari dwar l-irkupru u r-reżiljenza mal-Kummissjoni.
Cristina Dias
04/2021
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