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Kapaċità baġitarja għaż-żona tal-euro 

2015/2344(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0038/2017 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kapaċità baġitarja għaż-żona tal-euro 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b'mod partikolari l-

Artikoli 122 u 151 tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi matul il-kriżi finanzjarja ħareġ ċar li t-Trattati tal-UE ma jagħtux liż-żona tal-euro 

l-istrumenti biex din tindirizza b'mod effikaċi x-xokkijiet ekonomiċi u finanzjarji u ma 

jipprevedux proċedura għal ħruġ ordinat miż-żona tal-euro; billi l-qafas ta' governanza 

ekonomika fil-fatt irriżulta kontroproduttiv peress li jġiegħel lill-Istati Membri jadottaw 

miżuri proċikliċi u ma jservix – anzi jmur kontra – l-interessi tal-ħaddiema u taċ-

ċittadini u jinibixxi b'mod qawwi l-progress tas-soċjetajiet; 

B. billi, wara l-introduzzjoni tal-euro, l-iżbilanċi makroekonomiċi strutturali u l-

asimmetriji bejn Stat Membru u ieħor wasslu biex bosta Stati Membri jkollhom rati tal-

kambju effettivi reali sopravvalutati, b'impatt negattiv konsiderevoli fuq l-istruttura 

produttiva tagħhom u l-pożizzjoni tal-investiment fil-livell internazzjonali, u ħolqu 

preġudizzju reċessiv fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;  

C. billi l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM), il-politiki komuni u s-suq uniku ma 

rawmux konverġenza, kooperazzjoni jew solidarjetà, iżda dominazzjoni ekonomika, 

diverġenza u żvilupp mhux uniformi; billi l-politika ta' koeżjoni mhijiex effikaċi 

biżżejjed biex tindirizza d-diverġenza fost l-Istati Membri;  

D. billi l-qafas ta' governanza ekonomika u l-UEM servew biex jiġi implimentat tnaqqis fl-

investiment pubbliku, l-introjtu mix-xogħol u l-benessri taċ-ċittadini, ippromwovew il-

privatizzazzjoni tal-assi pubbliċi, il-liberalizzazzjoni u d-deregolamentazzjoni tas-
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swieq, riformi strutturali li jostakolaw id-domanda u t-telf tad-drittijiet soċjali u tax-

xogħol, inkluż iż-żarmar tan-negozjar kollettiv, li huwa minqux f'konvenzjonijiet 

ewlenin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-UE; billi dan ikkawża staġnar ekonomiku, tendenzi deflazzjonarji, 

inugwaljanzi soċjoekonomiċi dejjem akbar, faqar u livell għoli ta' qgħad;  

E. billi l-Istati Membri ġew sfurzati taħt pressjoni jadottaw programmi ta' aġġustament 

rigorużi bi spejjeż soċjali u ekonomiċi enormi; billi diversi gvernijiet nazzjonali 

rriżenjaw wara li ġiet irtirata l-assistenza finanzjarja; billi n-nuqqas ta' sistema ta' 

ridistribuzzjoni ġusta jwassal għad-diżintegrazzjoni fis-setturi ekonomiċi ewlenin fil-

pajjiżi periferiċi, u minflok ma jkollhom sett ta' programmi ta' investiment li 

jippromwovu t-tkabbir, dawn l-Istati Membri jsiru ostaġġi għal self permanenti biex 

jindirizzaw dan l-iżbilanċ;  

F. billi t-tliet strumenti ta' stabbilizzazzjoni finanzjarja maħluqa barra mill-baġit tal-UE u 

lil hinn mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat – il-Faċilità ta' Self lill-Greċja (GLF), il-Faċilità 

Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja (EFSF) u l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) 

– ikkontribwew b'mod partikolari għall-iżbilanċ bejn l-ekonomiji ċentrali u periferiċi; 

billi dawn il-mekkaniżmi imponew kundizzjonijiet ta' awsterità furzata fuq l-aċċess 

għall-kreditu, u dan ostakola l-kapaċità tal-Istati Membri affettwati direttament li 

jirreaġixxu għas-sitwazzjoni konkreta tagħhom; billi l-impożizzjoni ta' kondizzjonalità 

bħal din fuq gvernijiet sovrani hija inaċċettabbli u antidemokratika;  

G. billi l-Unjoni Bankarja tikkontribwixxi għal konċentrazzjoni ulterjuri fis-settur bankarju 

tal-UE, kompliet iddgħajjef il-kapaċità tal-Istati Membri li jikkontrollaw is-sistemi 

bankarji tagħhom u ma tindirizzax il-problema ta' banek "kbar wisq u interkonnessi 

wisq biex ifallu", u għalhekk ir-reġim tal-kapitalizzazzjoni interna jibqa' mhux 

kredibbli, u dan iqiegħed il-kontribwenti u l-baġits tal-Istati Membri f'riskju kbir; 

H. billi l-Unjoni tas-Swieq Kapitali se tamplifika r-riskju sistemiku permezz tat-

titolizzazzjoni u tippromwovi s-sistema bankarja "parallela" u l-iżmembrament tal-assi 

tal-infrastruttura pubblika mill-assiguraturi u l-fondi tal-pensjonijiet, minflok ma 

ssaħħaħ operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur sodi u deċentralizzati bħala s-sors 

ewlieni għall-finanzjament ta' investimenti għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 

(SMEs);  

I. billi r-Rapport tal-Ħames Presidenti dwar il-konfigurazzjoni futura tal-UEM jipprevedi 

li jiddaħħlu fis-seħħ firxa wiesgħa ta' għodod, korpi u oqfsa li jimpedixxu li nitbiegħdu 

min-narrativa ta' awsterità u neoliberali predominanti; billi dan se jaggrava l-politiki 

proċikliċi u jdgħajjef is-sovranità demokratika tal-Istati Membri; billi r-

rakkomandazzjonijiet ċentrali tagħha, bħal bordijiet tal-produttività, jimminaw in-

negozjati kollettivi dwar il-pagi; billi dan ir-rapport tħejja mingħajr l-involviment tal-

Parlament Ewropew jew tal-parlamenti nazzjonali;  

1. Jinnota l-importanza akbar mogħtija mill-Kummissjoni lill-pożizzjoni fiskali taż-żona 

tal-euro; jenfasizza li dan mhux bizzejjed biex nitbiegħdu mill-politiki ta' awsterità; 

2. Jiddeplora l-atteġġjament ta' rikatt min-naħa tal-istituzzjonijiet tal-UE u ta' xi Stati 

Membri fil-konfront ta' dawk il-pajjiżi li jiddeċiedu li jitbiegħdu mill-politiki ta' 

awsterità u mid-duttrina neoliberali; 
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3. Jenfasizza li l-introduzzjoni ta' kwalunkwe tip ta' kapaċità baġitarja għaż-żona tal-euro 

waħedha mhux se ssolvi l-iżbilanċi strutturali fl-UEM u li hemm bżonn bidla 

fundamentali fl-orjentament tal-politiki ekonomiċi u l-governanza tagħha biex jiġu 

indirizzati l-kawżi ewlenin tal-kriżi tal-euro, b'mod partikolari l-kontribut tal-iżbilanċi 

makroekonomiċi għad-dejn privat u pubbliku; 

4. Jopponi t-twaqqif tat-Teżorerija ppjanata għaż-żona tal-euro, peress li dan jimplika 

konċentrazzjoni akbar tal-poter f'entitajiet supranazzjonali u peress li t-Teżorerija se 

tkun inkorporata fil-qafas tal-Patt Fiskali u tista' tikkontribwixxi għall-infurzar ta' 

riformi strutturali li jostakolaw id-domanda u b'hekk jimminaw is-sovranità 

demokratika u jikkontribwixxu għall-impożizzjoni tal-awsterità;  

5. Jenfasizza l-ħtieġa ta' riforma strutturali bankarja li tifred l-operazzjonijiet bankarji 

għall-konsumatur mill-attivitajiet bankarji tal-investiment u li tippermetti r-riżoluzzjoni 

tal-banek b'mod ordinat mingħajr il-privatizzazzjoni tal-profitti u s-soċjalizzazzjoni tat-

telf, filwaqt li jiġi żgurat il-kontroll pubbliku u d-deċentralizzazzjoni tas-settur bankarju, 

minflok żieda fir-riskju sistemiku u volatilità fil-kundizzjonijiet finanzjarji permezz tal-

Unjoni tas-Swieq Kapitali; 

6. Iqis li l-UEM wriet il-vulnerabbiltà tagħha fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja u ekonomika 

dinjija, meta żdiedu l-iżbilanċi insostenibbli kkawżati minn politiki tat-tip "beggar-thy-

neighbour" fi Stati Membri ewlenin taż-żona tal-euro bħall-Ġermanja u minn flussi 

kapitali fuq perjodu qasir lejn il-periferija, ikkontribwiet għal livelli għoljin ta' dejn 

(privat u pubbliku) u wasslet għal żieda drammatika fl-ispejjeż tas-self tal-gvern f'ċerti 

Stati Membri, wara ż-żieda fid-dejn pubbliku minħabba s-salvataġġi bankarji u l-ewwel 

risposti politiċi kontroċikliċi għall-kriżi; 

7. Iwissi li xokkijiet futuri jistgħu jiddestabbilizzaw aktar iż-żona tal-euro kollha kemm hi, 

peress li l-UEM, bħall-qafas ta' governanza ekonomika Ewropea, jimpedixxi lill-Istati 

Membri milli jużaw l-għodod ekonomiċi korretti u meħtieġa biex iwieġbu kif xieraq 

għall-kriżijiet ekonomiċi u soċjali attwali u futuri; iqis li, f'każ ta' xokkijiet simmetriċi 

kkawżati minn nuqqas ta' domanda interna, il-politika monetarja waħedha ma tistax 

terġa' tkebbes it-tkabbir, b'mod partikolari f'kuntest ta' rati tal-imgħax qrib iż-żero, u li 

dawn ix-xokkijiet simmetriċi għandhom jiġu indirizzati permezz ta' finanzjament ta' 

investiment immirat lejn id-domanda aggregata u livell massimu ta' impjiegi; 

8. Jenfasizza li l-introduzzjoni tal-euro bħala munita komuni eliminat possibbiltajiet ta' 

intervent ippruvati u konsolidati biex jikkontrobilanċjaw ix-xokkijiet asimmetriċi bħar-

riallinjament tar-rati tal-kambju; itenni li r-rinunzja għal politika monetarja awtonoma 

tirrikjedi, għaldaqstant, mekkaniżmi ta' aġġustament alternattivi biex jinstab tarf tax-

xokkijiet makroekonomiċi asimmetriċi u tinkiseb konverġenza 'l fuq reali u soċjali fil-

qafas ta' kontroll demokratiku; 

9. Jitlob li jkun hemm programm ta' appoġġ u, fuq talba tal-Istati Membri kkonċernati, l-

għażla li jissieħbu f'mekkaniżmu tar-rati tal-kambju mal-Bank Ċentrali Ewropew għall-

istabbilizzazzjoni simmetrika tar-rati tal-kambju għal dawk l-Istati Membri li jkunu 

jixtiequ jinnegozjaw ħruġ ordinat miż-żona tal-euro għax is-sħubija tagħhom tkun saret 

insostenibbli u insopportabbli; jenfasizza li programm bħal dan għandu jipprevedi 

kumpens xieraq għall-ħsara soċjali u ekonomika kkawżata mill-preżenza tal-Istati 

Membri fl-UEM; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jinħloq pjan ta' emerġenza biex tiġi 
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sostnuta l-ekonomija tal-pajjiżi li batew minħabba l-intervent tat-Trojka; jenfasizza l-

ħtieġa li tinħoloq ċarezza legali dwar ħruġ ordinat mill-euro fil-qafas tas-sħubija tal-

Unjoni u l-ħtieġa li jiġu applikati kontrolli fir-rigward tal-kapital – bħal ristrutturar u 

valwazzjoni negattiva tad-dejn – irregolati mill-prinċipji ta' lex monetae, li jfisser li d-

debituri jkunu jistgħu jħallsu d-djun fil-munita preferuta tagħhom; 

10. Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-piż tad-dejn fuq il-pajjiżi periferiċi tal-UE; iqis 

bħala essenzjali – u kwistjoni urġenti u ta' ġustizzja elementari – li jitnaqqas il-piż tad-

dejn, permezz ta' negozjar mill-ġdid tad-dejn (l-ammonti, il-maturità u r-rati tal-imgħax) 

u l-annullament tal-komponent spekulattiv u illeġittimu tiegħu, u b'hekk jinġieb f'livelli 

sostenibbli; 

11. Jitlob li t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza u s-Semestru 

Ewropew jiġu revokati, peress li dawn jikkostitwixxu reġim restrittiv ekonomiku 

antidemokratiku li għandu effett negattiv fuq il-prestazzjoni ekonomika tal-Istati 

Membri u l-iżvilupp soċjali; jitlob li dawn jiġu sostitwiti minn politiki li jiżguraw 

konverġenza soċjali 'l fuq, tkabbir inklużiv u impjiegi; jenfasizza l-ħtieġa li l-

investiment pubbliku jiġi eżentat mill-kriterji ta' Maastricht sakemm dawn it-trattati 

jitħassru (ir-regola tad-deheb tal-investiment pubbliku), peress li l-investiment jiġġenera 

flussi ta' introjtu u assi għall-ġenerazzjonijiet futuri u għalhekk it-tixrid intertemporali 

tal-ispejjeż tas-self huwa ġustifikat; 

12. Jenfasizza li l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) jwassal għal tiftix ta' 

renta u żmembrament tal-assi min-naħa tal-investituri privati għad-detriment tal-baġit 

tal-Unjoni, permezz ta' sħubijiet pubbliċi-privati, il-privatizzazzjoni tal-profitti u s-

soċjalizzazzjoni tat-telf, filwaqt li ftit li xejn jikkontribwixxi għal investiment 

addizzjonali; iqis li permezz tal-FEIS il-Bank Ewropew tal-Investiment akkwista wisq 

influwenza fuq il-baġit tal-Unjoni meta għandu passat medjokri f'dak li għandu 

x'jaqsam mad-distribuzzjoni reġjonali tal-investimenti u l-appoġġ għall-SMEs; 

13. Jitlob programm ta' investiment pubbliku li jagħmel sens u li jsostni l-ekonomija reali, u 

li għandu jkun ibbażat fuq is-solidarjetà u l-koeżjoni territorjali; iqis li dan il-programm 

għandu jiffoka fuq il-ħolqien ta' impjiegi deċenti u ta' kwalità u fl-istess ħin iżid il-livell 

tal-għajxien u l-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema, b'mod partikolari billi jsaħħaħ in-

negozjar kollettiv u l-ftehimiet kollettivi u jestendi d-dritt tal-istrajkjar; 

14. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Bank Ċentrali Ewropew jiffinanzja l-investiment pubbliku fl-

ekonomija reali pjuttost milli l-prezz artifiċjali tal-assi, u li x-xiri ta' bonds mill-banek 

nazzjonali tal-iżvilupp għal dan l-iskop ikun f'konformità anke mat-Trattati tal-UE li fil-

preżent ma jiffunzjonawx sew; iqis li l-investiment pubbliku jista' jkollu effetti ta' 

awtofinanzjament kbar permezz tal-multiplikatur, partikolarment fl-Istati Membri li 

għandhom unitajiet domestiċi u banek b'likwidità limitata; 

15. Jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu b'mod effikaċi l-eċċessi kroniċi fil-kontijiet kurrenti; 

jirrimarka li l-kontijiet kurrenti tal-Istati Membri jeħtieġ ikunu bilanċjati biex tittaffa l-

ħtieġa ta' trasferimenti permanenti u biex ir-regoli fiskali arbitrarji jsiru superfluwi, 

peress li f'kundizzjoni ta' kontijiet kurrenti bilanċjati kwalunkwe Stat Membru bi 

preferenza għal self pubbliku ogħla jista' jiffinanzjah permezz tat-tfaddil domestiku 

mingħajr ma jirrikorri għal dejn estern; 
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16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi indirizzata l-problema tal-evitar u l-evażjoni tat-taxxa fil-livell 

korporattiv u li jinħolqu sistemi ta' tassazzjoni progressivi u ġusti li jindirizzaw l-

erożjoni tal-bażi u t-trasferiment tal-profitti; 

17. Jitlob li l-kontroll demokratiku u r-responsabbiltà taż-żona tal-euro jissaħħu fil-livell 

tal-UE u tal-Istati Membri, bl-aspirazzjoni ta' kontroll demokratiku u trasparenza 

massimi, billi tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili fil-qalba 

tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u billi tiġi stabbilita mill-ġdid it-tmexxija politika 

u demokratika fil-proċess tal-iżvilupp, permezz tas-subordinazzjoni tal-poter 

ekonomiku fil-konfront tal-poter politiku demokratiku; 

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 

Or. <Original>{EN}en</Original> 

 

 


