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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 3 

u 50 tiegħu, 

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

A. billi evidenza xjentifika u empirika turi li munita waħda mhijiex kundizzjoni neċessarja 

biex jiġi promoss il-kummerċ; 

B. billi l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) stabbilita skont it-Trattat ta' Maastricht 

imblukkat l-iżvilupp u t-tkabbir tal-Istati Membri u din hija r-raġuni għaliex issa qed 

jesperjenzaw riċessjoni ekonomika, rati ta' inflazzjoni baxxi u rati ta' qgħad 

strutturalment għolja; 

C. billi l-għan iddikjarat tat-Trattat ta' Maastricht u tal-proġett tal-UEM kien li tiġi 

promossa l-konverġenza bejn il-pajjiżi taż-żona tal-euro, iżda l-evidenza wriet żieda 

qawwija fid-diverġenzi makroekonomiċi mill-introduzzjoni tal-munita unika, li 

jagħmluha impossibbli għal tali pajjiżi li jlaħħqu ma' xokkijiet asimmetriċi; 

D. billi r-riformi strutturali imposti mill-2009 fil-livell nazzjonali u l-politiki adottati fil-

livell tal-UE, bħar-regolamenti "Six-Pack" u "Two-Pack", is-Semestru Ewropew u l-

Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES), ippeġġoraw is-sitwazzjoni ekonomika u 

soċjali diġà batuta; 

E. billi l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Unjoni fl-intier tagħha ma qisux l-effetti devastanti tal-

għażliet politiċi u ekonomiċi tagħhom fuq iċ-ċittadini u l-SMEs fl-Ewropa; 

1. Iqis li nuqqasijiet strutturali eżistew fl-UEM)sa mill-bidu tagħha, minħabba li ż-żona 

tal-euro mhijiex żona monetarja ottimali u ġġenerat żbilanċi makroekonomiċi 

insostenibbli matul is-snin; 

2. Iqis li l-vulnerabbiltà tal-UEM kienet esposta fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja u 
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ekonomika globali, meta żbilanċi insostenibbli, ikkawżati mir-riġidità tal-munita unika 

u minn interventi pubbliċi massivi biex jiġi salvat is-settur finanzjarju privat, 

ippeġġoraw is-sitwazzjoni u wasslu għal kriżi tad-dejn sovran meta l-kostijiet tat-teħid 

ta' self pubbliku żdiedu drammatikament f'xi Stati Membri; 

3. Jirrimarka li l-kriżi wriet li politika monetarja u fiskali komuni "waħda tajba għal 

kulħadd" ma tistax tindirizza x-xokkijiet esterni; jissottolinja li sistema ta' rata tal-

kambju fissa tixħet il-piż tal-aġġustament fuq is-suq tax-xogħol tal-Istati Membri, li 

huma sfurzati jimplimentaw żvalutazzjoni interna biex jerġgħu jiksbu l-kompetittività; 

4. Jiddispjaċih li, mill-bidu tal-kriżi, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) segwa politika 

monetarja mhux konvenzjonali li ma kellha l-ebda effett fuq l-istabbilizzazzjoni taċ-

ċiklu ekonomiku jew fuq iż-żieda tar-rata tal-inflazzjoni għal livell sostenibbli; 

5. Jissottolinja l-ħtieġa li tiġi żgurata l-libertà tal-Istati Membri li joħorġu miż-żona tal-

euro; jitlob lill-Istati Membri jaqblu dwar pjan għal xoljiment koordinat tal-UEM; 

6. Jemmen li l-euro naqas milli jżomm dak li wiegħed, jiġifieri li jiggarantixxi stabbiltà, 

konverġenza u tkabbir; iqis li kapaċità baġitarja għaż-żona tal-euro hija tentattiv ġdid 

biex jiġi salvat proġett ekonomiku u monetarju li falla, u b'hekk jiżdied ir-riskju li l-

UEM tiġi trasformata f'sistema bbażata fuq trasferimenti fiskali permanenti mill-pajjiżi 

ċentrali għal dawk periferiċi; 

7. Iqis li l-UEM qed tbati wkoll minn defiċit demokratiku drammatiku; jenfasizza li l-

istituzzjonijiet taż-żona tal-euro, bħall-BĊE u l-Grupp tal-Euro, urew, b'mod partikolari 

fi żminijiet ta' kriżi, tendenza li jaġixxu mingħajr responsabbiltà demokratika; 

8. Jirrifjuta l-proġett tal-Unjoni Bankarja, li wera ma kienx effikaċi għall-fini li jiżdiedu r-

reżiljenza u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja Ewropea;  

9. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi sfidata l-governanza ekonomika eżistenti taż-żona tal-euro 

sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri jkunu jistgħu jimplimentaw il-politiki ekonomiċi, 

monetarji u fiskali meħtieġa biex jippromwovu t-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi;  

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm klawsola ta' nonparteċipazzjoni għall-pajjiżi kollha li 

ma jridux ikunu parti mill-UEM; 

11. Jirrimarka li l-UEM enfasizzat diviżjonijiet u kunflitti f'pajjiżi Ewropej; jenfasizza l-

ħtieġa ta' pjan direzzjonali komprensiv miftiehem bejn il-kapijiet Ewropej ta' stat u ta' 

gvern għax-xoljiment taż-żona tal-euro, u b'hekk jerġgħu jiġu stabbiliti rati tal-kambju 

varjabbli; jirrimarka li dan huwa prekundizzjoni għall-ħolqien ta' spirtu ġdid ta' 

kooperazzjoni u rispett reċiproku bejn il-pajjiżi Ewropej sovrani; 

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 

tal-Kunsill Ewropew, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Grupp tal-Euro, lill-Bank 

Ċentrali Ewropew, lid-Direttur Maniġerjali tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà u 

lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 

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