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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) u t-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-

Istati Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi 

fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 473/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-

valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjani baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv 

tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro2, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-

żona tal-euro3, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta' Novembru 2011 dwar ir-

rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati Membri4, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1174/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi 

makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro5, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1175/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) 

                                                 
1 ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1. 
2 ĠU L 140, 27.5.2013, p. 11. 
3 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 1. 
4 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 41. 
5 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 8. 
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Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet tal-budget u s-sorveljanza u 

l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 

makroekonomiċi2, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1177/2011 tat-

8 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li 

tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv3, 

– wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES), 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni 

Ekonomika u Monetarja (TSCG), 

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Ħames Presidenti tat-22 Ġunju 2015 but-titolu 

"Nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa", 

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

A. billi t-Trattat jirrikjedi lill-Unjoni trawwem żvilupp sostenibbli bbażat fuq tkabbir 

ekonomiku, li jimmira għal livell massimu ta' impjiegi u progress soċjali u jippromwovi 

koeżjoni ekonomika, soċjali u reġjonali u solidarjetà bejn l-Istati Membri; 

B. billi l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) imblokkat l-iżvilupp tal-Istati Membri u 

hija r-raġuni għaliex issa jinsabu f'reċessjoni u qed jiffaċċjaw deflazzjoni u rati tal-

qgħad għoljin; 

C. billi, wara l-konverġenza sfurzata li ppreċediet l-introduzzjoni tal-munita unika, iż-żona 

tal-euro esperjenzat żieda fid-diverġenzi strutturali li naqqsu l-kapaċità tagħha li 

tirreaġixxi għax-xokkijiet; 

D. billi l-aġġustamenti regolatorji u r-riformi strutturali imposti kemm f'livell nazzjonali kif 

ukoll f'dak Ewropew aggravaw is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali diġà diffiċli; 

E. billi sa mill-bidu tagħha l-munita unika kellha l-effett li taggrava d-diverġenzi bejn il-

pajjiżi b'defiċit u dawk b'surplus, li wassal għal żbilanċi makroekonomiċi intollerabbli, 

b'mod speċjali għal ħafna pajjiżi periferiċi, u dan jirrifletti l-fatt li huwa strutturalment 

impossibbli għall-munita unika li tiżgura konverġenza u koeżjoni reali f'żona monetarja 

li hija 'l bogħod ħafna milli tkun ottimali; 

F. billi d-dgħufijiet tal-UEM ġew aggravati minħabba miżuri bħar-Regolamenti "Six Pack" 

u "Two Pack", l-introduzzjoni tas-Semestru Ewropew u l-ħolqien ta' strumenti ġodda 

bħall-MES; 

G. billi l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Unjoni fl-intier tagħha ma qiesu bl-ebda mod l-effetti 

                                                 
1 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 12. 
2 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25. 
3 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 33. 
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devastanti tal-għażliet politiċi u ekonomiċi tagħhom għaċ-ċittadini u n-negozji ż-żgħar 

fl-Ewropa; 

H. billi l-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej fil-proġett tal-UE naqset b'mod drammatiku f'dawn 

l-aħħar snin; 

I. billi l-isforzi kollha li saru f'dawn l-aħħar deċennji biex tinkiseb aktar integrazzjoni 

fiskali u politika fiż-żona tal-euro kienu għalxejn;   

J. billi l-qafas tal-governanza ekonomika attwali huwa ddominat minn korpi teknokratiċi 

sovranazzjonali u strutturi intergovernattivi tal-istati ewlenin tal-UE, u billi dan 

jinterferixxi mad-dritt sovran tal-Istati Membri li jagħżlu b'mod demokratiku l-politiki 

ekonomiċi u soċjali li jqisu xierqa, u b'hekk idgħajjef b'mod sinifikanti l-leġittimità 

politika tad-deċiżjonijiet meħuda; 

1. Jenfasizza li d-disinn difettuż tal-UEM, fin-nuqqas tal-kundizzjonijiet meħtieġa ta' żona 

monetarja ottimali, iġġenera u ppromwova żbilanċi u disparitajiet makroekonomiċi 

insostenibbli fiż-żona tal-euro, u dan wassal għall-akkumulazzjoni ta' surpluses 

eċċessivi fil-kontijiet kurrenti u ta' defiċits korrispondenti; jenfasizza tal-insostenibbiltà 

politika tal-arkitettura tal-UEM, kif intwera mid-diversi każijiet ta' ksur tal-qafas legali 

tagħha; jissottolinja li l-euro kien il-fattur l-aktar diviżiv għall-integrazzjoni Ewropea 

mit-Tieni Gwerra Dinjija; 

2. Jenfasizza li l-munita unika kellha impatt asimmetriku u distruttiv fuq ekonomiji aktar 

dgħajfa, li ġew sfurzati jagħmlu aġġustament diffiċli tal-iżvalutazzjoni interna 

minħabba munita li hija sopravalutata għall-ekonomiji tagħhom, filwaqt li ekonomiji 

aktar b'saħħithom taż-żona tal-euro tħallew jespandu l-esportazzjonijiet tagħhom u 

jakkumulaw surpluses esterni kbar u persistenti;  

3. Jirrimarka li l-kriżi wriet li politika monetarja komuni b'approċċ "wieħed tajjeb għal 

kulħadd" ma tistax tindirizza x-xokkijiet asimmetriċi fiż-żona tal-euro u li l-inabilità li l-

muniti jitħallew ivarjaw tixħet il-piż tal-aġġustament fuq l-ekonomiji aktar dgħajfa taż-

żona tal-euro, li huma mġiegħla jagħmlu l-aktar żvalutazzjoni interna ta' tbatija biex 

ireġġgħu lura l-kompetittività; 

4. Ifakkar li l-UEM kienet limitata għal sistema riġida ta' rati tal-kambju fissi u regoli 

baġitarji insostenibbli; jiddispjaċih li jkollu jgħid li, wara perjodu twil u ta' tbatija ta' 

aġġustament nominali, għandu jkun ċar li kwalunkwe riforma tal-arkitettura tal-UEM li 

tkun xprunata bl-impożizzjoni ta' politiki ta' awsterità u riformi strutturali taffettwa lill-

membri kollha taż-żona tal-euro; 

5. Jinnota li l-qafas tal-governanza ekonomika attwali taħt il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir 

(PST), is-"Six-pack" u t-"Two-pack", kif ukoll il-Patt Fiskali, jillimita bla bżonn l-

ispazju ta' politika fiskali vitali tal-Istati Membri taż-żona tal-euro, u b'hekk iċaħħadhom 

mill-għodod makroekonomiċi ewlenin f'kuntest ta' domanda dgħajfa u politika 

monetarja ineffikaċi; 

6. Jenfasizza li l-mekkaniżmi u l-istrumenti eżistenti ta' koordinazzjoni qed iwaqqfu bla 

bżonn lill-Istati Membri milli jagħżlu b'mod demokratiku l-politiki ekonomiċi li jqisu 

meħtieġa u adegwati għas-sitwazzjoni speċifika tagħhom;  
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7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ma tkomplix timponi miżuri ta' awsterità u tippermetti lill-

Istati Membri jmexxu l-politiki ekonomiċi li jeħtieġu sabiex tiġġieled il-livell għoli ta' 

qgħad mingħajr preċedent, il-faqar u l-inugwaljanzi soċjoekonomiċi, f'qafas ta' rispett 

għas-sovranità ekonomika; 

8. Jinnota li l-miżuri ta' politika monetarja mhux konvenzjonali  varati mill-BĊE wara l-

kriżi ma kellhomx l-effetti li kien allegat li jkollhom; ifakkar li l-ammont kbir ta' 

likwidità injettata fis-swieq baqgħet msakkra fis-sistema finanzjarja u ntużat mill-banek 

għal skopijiet spekulattivi pjuttost milli għall-finanzjament u s-sostenn tal-ekonomija 

reali; jinnota li l-likwidità mingħajr preċedent maż-żmien jista' jkollha effetti ta' ħsara 

fuq l-istruttura tal-produzzjoni; 

9. Jenfasizza li t-trattati u l-istrumenti eżistenti jippermettu biss uħud mill-passi meħtieġa 

lejn qafas aktar sostenibbli u demokratiku, u jenfasizza li reviżjoni tat-trattati hija 

meħtieġa biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet strutturali tad-disinn istituzzjonali tal-UEM; 

10. Jinnota bi tħassib li d-dibattitu istituzzjonali attwali dwar l-azzjonijiet meħtieġa biex 

tissaħħaħ aktar il-koordinazzjoni tal-politika insegwitu tar-Rapport tal-Ħames Presidenti 

għadu bbażat ħafna fuq id-domma, i.e. l-irriversibbiltà tal-munita unika, u fuq 

preskrizzjonijiet politiċi li b'mod ċar naqsu milli jappoġġaw it-tkabbir ekonomiku, l-

impjiegi u l-konverġenza fiż-żona tal-euro, u b'hekk tawlu l-kriżi ekonomika u soċjali 

bla tmiem u aċċelleraw d-diżintegrazzjoni tal-UE; 

11. Jirrimarka li l-Unjoni tas-Swieq Kapitali żżid il-kumplessità u l-interkonnettività tas-

sistema finanzjarja tal-UE, u b'hekk tagħmel ħsara lill-istabbiltà finanzjarja; 

12. Huwa inkwetat dwar l-implikazzjonijiet negattivi tal-Unjoni Bankarja; jirrimarka li l-

qafas superviżorju uniku attwali wera li huwa ppreġudikat b'mod qawwi lejn l-indirizzar 

tar-riskju tal-kreditu filwaqt li jinjora totalment ir-riskji sistemiċi finanzjarji; jemmen li 

r-regoli dwar ir-rikapitalizzazzjoni interna għandhom jiġu revokati f'dawk l-Istati 

Membri fejn l-applikazzjoni tagħhom tmur kontra l-protezzjoni tat-tfaddil mogħtija mal-

kostituzzjonijiet nazzjonali u li, minflok, is-sistemi bankarji tagħhom għandhom jiġu 

appoġġjati minn bank ċentrali nazzjonali li jaġixxi bħala mutwanti tal-aħħar istanza; 

jirrimarka li l-mekkaniżmi proposti ta' rkupru u riżoluzzjoni, bħal mekkaniżmi ta' 

finanzjament tranżitorju u l-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni, ma jirrappreżentawx għodod 

adegwati u kredibbli biex jappoġġjaw ir-riżoluzzjoni tal-akbar banek Ewropej; iqis, 

għalhekk, li l-Unjoni Bankarja naqset milli żżid l-istabbiltà tas-settur bankarju;  

13. Iqis li l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) uwera li huwa għodda 

inadegwata biex tindirizza d-diskrepanza enormi fl-investiment fl-UE u tappoġġja l-

irkupru mill-kriżi; jiddeplora l-użu ta' sħubijiet bejn il-pubbliku u l-privat u l-

preġudizzju lejn proġetti infrastrutturali fuq skala kbira li jkollhom impatt ambjentali 

serju u li m'għandhomx valur miżjud; 

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

konverġenza, tkabbir u impjiegi; jinnota li kwalunkwe tentattiv biex jintlaħaq dan l-

għan permezz ta' kapaċità fiskali jkun effettiv biss jekk jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' 

stabbilizzazzjoni u kumpens abbażi ta' trasferimenti sinifikanti minn pajjiżi b'surplus 

favur żoni ekonomiċi batuti; jemmen li tali mekkaniżmu jkun politikament u 

teknikament impossibbli, u għalhekk jirrifjuta kull tentattiv biex tinbena kapaċità 
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fiskali;  

15. Jinnota li sabiex jiġu indirizzati l-iżbilanċi u jiġu assorbiti x-xokkijiet simmetriċi u 

asimmetriċi b'mod effikaċi fl-UEM, id-daqs ta' dawn it-trasferimenti jkollu jkun tant 

kbir li dan ikun politikament u finanzjarjament mhux realistika li jinkiseb;  

16. Jirrimarka li l-isforzi kollha li saru s'issa biex tinkiseb unjoni monetarja aktar sostenibbli 

kienu għalxejn, filwaqt li sistema ta' trasferimenti bbażati fuq is-solidarjetà u l-

kondiviżjoni tar-riskju mhijiex parti mill-aġenda politika li tikkonċerna l-futur tal-UE; 

jitlob, għalhekk, li l-enfasi tkun fuq l-istudju ta' soluzzjonijiet alternattivi;  

17. Huwa mħasseb ferm dwar il-proposti biex tissaħħaħ l-unjoni monetarja li qed jiġu 

diskussi attwalment, li huma bbażati fuq l-impożizzjoni ta' riformi strutturali u 

konsolidazzjoni fiskali f'pajjiżi b'defiċit; jenfasizza li telf ulterjuri tas-sovranità 

ekonomika jista' jwassal biss biex jaggravaw il-problemi ekonomiċi, politiċi u soċjali 

aktar milli jipprovdi soluzzjoni ġenwina għall-istabbiltà taż-żona tal-euro; 

18. Jirrifjuta bil-qawwa l-idea li jiġu stabbiliti Ministru tal-Finanzi u Teżor għaż-żona tal-

euro fi ħdan il-Kummissjoni, peress li dan jaqa' barra minn kull kontroll demokratiku u 

jkun nieqes sew mil-leġittimità politika kif ukoll mill-obbligu li jingħata rendikont liċ-

ċittadini Ewropej; 

19. Jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa urġenti li jiġu esplorati soluzzjonijiet alternattivi sabiex 

jerġgħu jiddaħħlu l-prosperità, l-impjieg sħiħ u l-koeżjoni soċjali fl-UE; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġi rispettat id-dritt tal-Istati Membri li jeżerċitaw kontroll sovran fuq il-

politiki monetarji u fiskali, li huwa l-uniku mod biex tiġi żgurata l-leġittimità 

demokratika u biex jinżammu sistema ta' welfare ġusta u adegwata u servizzi pubbliċi 

ta' kwalità għolja filwaqt li jiġu miġġielda l-qgħad, il-faqar u l-inugwaljanzi soċjali; 

20. Jemmen li l-qafas tal-governanza ekonomika m'għandux jipprevjeni lill-Istati Membri 

sovrani milli jwettqu azzjonijiet kontroċikliċi biex jiġu miġġielda r-rati għoljin tal-

qgħad u tal-faqar u jiġi promoss it-tkabbir ekonomiku; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li 

jitneħħew ir-restrizzjonijiet baġitarji tal-Kummissjoni fuq l-investiment pubbliku u l-

politiki soċjali permezz ta' reviżjoni radikali tat-Trattati u tas-"Six-pack" u t-"Two-

pack", kif ukoll tat-tħassir tal-Patt Fiskali; 

21. Jikkunsidra li l-Istati Membri ghandhom jitħallew jimplimentaw riforma strutturali 

bankarja mibnija fuq separazzjoni ċara u obbligatorja tal-attivitajiet ta' investiment u 

dawk kummerċjali, abbażi tal-mudell tal-Att Glass-Steagall, jekk iqisu li din hija triq 

xierqa 'l quddiem biex tiġi evitata l-akkumulazzjoni tar-riskju sistemiku, jitnaqqsu l-

interdipendenza u r-riskji fis-settur bankarju tagħhom u tiżdied ir-reżiljenza; jenfasizza 

li dan jista' jkun mod wieħed biex tissolva b'mod effikaċi l-kwistjoni ta' "kbar wisq biex 

ifallu" u biex tiġi evitata l-ħtieġa ta' salvataġġi;  

22. Jiddeplora l-fatt li l-impass politiku attwali qed jipprevjeni l-possibbiltà li tinstab 

soluzzjoni effikaċi biex l-ekonomiji Ewropej jinħarġu mir-riċessjoni; huwa mħasseb li l-

estensjoni tal-istaġnar ekonomiku u tal-kriżi politika attwali tista' twassal għal xoljiment 

kaotiku u bla kontroll tal-unjoni monetarja; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġi ppjanat 

xoljiment ordnat u koordinat tal-unjoni monetarja, filwaqt li fl-istess ħin jiġu pprovduti 

mekkaniżmi demokratiċi għal irtirar volontarju minn Stat Membru miż-żona tal-euro; 
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23. 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-parlamenti tal-Istati Membri. 

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

 

 


