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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

11. Iqis li, minħabba l-ineffiċjenzi 

attwali tal-kanali tat-trażmissjoni tal-

politika monetarja, il-BĊE jrid jiżgura li l-

istabbiltà fil-prezzijiet, definita mill-

Kunsill tal-Gvernaturi tal-BĊE bħala rata 

ta' inflazzjoni ta' ftit inqas minn 2 %, 

tinkiseb; jemmen li l-BĊE għandu 

madankollu jivvaluta bir-reqqa l-benefiċċji 

u l-effetti sekondarji tal-politika tiegħu, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-azzjoni 

maħsuba biex tiġġieled id-deflazzjoni fil-

futur; jemmen li sabiex joħloq ċertezza u 

fiduċja fis-swieq finanzjarji, il-BĊE 

għandu jiffoka fuq komunikazzjoni ċara u 

konċiża tal-miżuri tal-politika monetarja 

tiegħu; 

11. Iqis li, minħabba l-ineffiċjenzi 

attwali tal-kanali tat-trażmissjoni tal-

politika monetarja, il-BĊE jrid jiżgura li l-

istabbiltà fil-prezzijiet, definita mill-

Kunsill tal-Gvernaturi tal-BĊE bħala rata 

ta' inflazzjoni ta' ftit inqas minn 2 %, 

tinkiseb; jemmen li l-BĊE għandu 

madankollu jivvaluta bir-reqqa l-benefiċċji 

u l-effetti sekondarji tal-politika tiegħu, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-azzjoni 

maħsuba biex tiġġieled id-deflazzjoni fil-

futur; iqis l-adozzjoni tal-mira tal-PDG 

nominali bħala objettiv ġdid tal-politika 

monetarja; jemmen li sabiex joħloq 

ċertezza u fiduċja fis-swieq finanzjarji, il-

BĊE għandu jiffoka fuq komunikazzjoni 

ċara u konċiża tal-miżuri tal-politika 

monetarja tiegħu;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Jiddispjaċih li minkejja li l-qgħad 

niżel minn 10,5 % f'Diċembru 2015 għal 

9,6 % f'Diċembru 2016, ħafna pajjiżi fiż-

żona tal-euro għadhom isofru minn livell 

għoli ta' qgħad, u d-domanda aggregata fiż-

żona tal-euro tibqa' mrażżna, anke meta 

wieħed iżomm f'moħħu li inugwaljanza 

persistenti fl-UE tista' tkun dannuża għal 

żvilupp ekonomiku sod u inklużiv; 

jappella, madankollu, għall-

implimentazzjoni ta' politiki li huma 

mmirati li jżidu l-produttività, b'fokus fuq 

il-ħiliet li jiffaċilitaw aktar ħolqien ta' 

impjiegi ta' kwalità, kif ukoll żidiet fil-

pagi; 

19. Jiddispjaċih li minkejja li l-qgħad 

niżel minn 10,5 % f'Diċembru 2015 għal 

9,6 % f'Diċembru 2016, ħafna pajjiżi fiż-

żona tal-euro għadhom isofru minn livell 

għoli ta' qgħad, u d-domanda aggregata fiż-

żona tal-euro tibqa' mrażżna, anke meta 

wieħed iżomm f'moħħu li inugwaljanza 

persistenti fl-UE tista' tkun dannuża għal 

żvilupp ekonomiku sod u inklużiv; 

jappella, madankollu, għall-

implimentazzjoni ta' politiki li huma 

mmirati li jżidu l-produttività, b'fokus fuq 

il-ħiliet li jiffaċilitaw aktar ħolqien ta' 

impjiegi ta' kwalità, kif ukoll żidiet fil-

pagi; jitlob lill-BĊE biex jesplora 

alternattivi ta' politika lil hinn mill-

politika tar-rata tal-imgħax u x-xiri ta' 

bonds sabiex jindirizza flus jew kreditu 

b'mod effikaċi lejn l-ekonomija reali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jirrikonoxxi li filwaqt li l-politika 

attwali tar-rati tal-imgħax baxxi, b'mod 

temporanju, għandha effett pożittiv fuq il-

livell ta' self improduttiv (NPLs), ir-riskji 

għolja relatati mal-NPLs għandhom ikunu 

indirizzati b'mod effikaċi u strutturat; 

jinnota li l-isforzi tal-BĊE u l-SSM fis-

supervizjoni u l-assistenza lill-banek fiż-

żona tal-euro biex inaqqsu l-esponiment 

tagħhom għall-NPL, u b'mod partikolari l-

gwida provduta mill-BĊE lill-banek dwar 

l-indirizzar tal-NPLs f'Marzu 2017 u l-

azzjonijiet tiegħu rigward banek 

individwali, kif ukoll il-pjan ta' azzjoni 

approvat mill-Kunsill ECOFIN tal-

11 ta' Lulju 2017, mingħajr preġudizzju 

għas-setgħat tal-Parlament rigward il-

leġiżlazzjoni tal-livell 1; jirrimarka li 

implimentazzjoni ordnata mill-Pjan ta' 

Azzjoni tal-Kunsill teħtieġ sforz konġunt 

mill-banek, is-superviżuri, ir-regolaturi u l-

awtoritajiet nazzjonali; jitlob li jkun hemm 

testijiet tal-istress ikkaratterizzati minn 

kopertura wiesgħa, pertinenza 

metodoloġika u robustezza; jirrakkomanda 

l-monitoraġġ bir-reqqa tal-iżviluppi fis-

swieq tal-proprjetà immobbli; iqis li 

kwalunkwe miżura addizzjonali għandha 

tiżgura r-rispett sħiħ għall-prerogattivi tal-

Parlament Ewropew; 

27. Jirrikonoxxi li filwaqt li l-politika 

attwali tar-rati tal-imgħax baxxi, b'mod 

temporanju, għandha effett pożittiv fuq il-

livell ta' self improduttiv (NPLs), ir-riskji 

għolja relatati mal-NPLs għandhom ikunu 

indirizzati b'mod effikaċi u strutturat; 

jinnota li l-isforzi tal-BĊE u l-SSM fis-

supervizjoni u l-assistenza lill-banek fiż-

żona tal-euro biex inaqqsu l-esponiment 

tagħhom għall-NPL, u b'mod partikolari l-

gwida provduta mill-BĊE lill-banek dwar 

l-indirizzar tal-NPLs f'Marzu 2017 u l-

azzjonijiet tiegħu rigward banek 

individwali, kif ukoll il-pjan ta' azzjoni 

approvat mill-Kunsill ECOFIN tal-

11 ta' Lulju 2017, mingħajr preġudizzju 

għas-setgħat tal-Parlament rigward il-

leġiżlazzjoni tal-livell 1; jiddispjaċih li 

f'ħafna Stati Membri l-isforz biex 

jitnaqqas is-self improduttiv fis-sistema 

bankarja tagħhom irriżulta f'attakk fuq 

id-dritt fundamentali għal 

akkomodazzjoni, b'eluf ta' familji bi dħul 

baxx li jitilfu, jew jgħixu fil-biża' li jistgħu 

jitilfu, id-dar tagħhom minħabba d-djun 

tal-banek; jirrimarka li implimentazzjoni 

ordnata mill-Pjan ta' Azzjoni tal-Kunsill 

teħtieġ sforz konġunt mill-banek, is-

superviżuri, ir-regolaturi u l-awtoritajiet 

nazzjonali; jitlob li jkun hemm testijiet tal-

istress ikkaratterizzati minn kopertura 
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wiesgħa, pertinenza metodoloġika u 

robustezza; jirrakkomanda l-monitoraġġ 

bir-reqqa tal-iżviluppi fis-swieq tal-

proprjetà immobbli; iqis li kwalunkwe 

miżura addizzjonali għandha tiżgura r-

rispett sħiħ għall-prerogattivi tal-Parlament 

Ewropew;  
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44. Jitlob lill-BĊE jiżgura l-

indipendenza tal-membri tal-Kumitat ta' 

Verifika intern tiegħu; iħeġġeġ lill-BĊE li, 

sabiex jipprevjeni l-kunflitti ta' interess, 

jippubblika d-dikjarazzjonijiet tal-interessi 

finanzjarji għall-membri tal-Kunsill 

Governattiv tiegħu; iħeġġeġ lill-BĊE 

jiżgura li l-Kumitat tal-Etika ma jkunx 

ippresedut minn President preċedenti jew 

membri oħra preċedenti tal-Kunsill 

Governattiv tal-BĊE, u lanqas minn xi 

ħadd li jista' jkollu kunflitt ta' interess; 

jitlob lill-Kunsill Governattiv tal-BĊE 

jsegwi r-Regolamentazzjoni tal-Persunal u 

l-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE u li jesiġi 

perjodu ta' astensjoni professjonali ta' 

sentejn għall-membri li jkunu temmew il-

mandat tagħhom; jenfasizza li l-membri 

tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandhom 

jastjenu milli jkunu membri simultanji ta' 

fora jew organizzazzjonijiet oħra li 

jinkludu eżekuttivi minn banek sorveljati 

mill-BĊE; 

44. Jitlob lill-BĊE jiżgura l-

indipendenza tal-membri tal-Kumitat ta' 

Verifika intern tiegħu; iħeġġeġ lill-BĊE li, 

sabiex jipprevjeni l-kunflitti ta' interess, 

jippubblika d-dikjarazzjonijiet tal-interessi 

finanzjarji għall-membri tal-Kunsill 

Governattiv tiegħu; iħeġġeġ lill-BĊE 

jiżgura li l-Kumitat tal-Etika ma jkunx 

ippresedut minn President preċedenti jew 

membri oħra preċedenti tal-Kunsill 

Governattiv tal-BĊE, u lanqas minn xi 

ħadd li jista' jkollu kunflitt ta' interess; 

jitlob lill-Kunsill Governattiv tal-BĊE 

jsegwi r-Regolamentazzjoni tal-Persunal u 

l-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE u li jesiġi 

perjodu ta' astensjoni professjonali ta' 

sentejn għall-membri li jkunu temmew il-

mandat tagħhom; jenfasizza li l-membri 

tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandhom 

jastjenu milli jkunu membri simultanji ta' 

fora jew organizzazzjonijiet oħra li 

jinkludu eżekuttivi minn banek sorveljati 

mill-BĊE; jistieden lill-President tal-BĊE 

biex issegwi r-rakkomandazzjoni tal-

Ombudsman Ewropew u jissospendi s-

sħubija tiegħu fil-Grupp ta' 30, biex 

b'hekk tissaħħaħ l-indipendenza tal-BĊE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Jistenna lill-BĊE jadotta politika 

ċara u pubblika dwar l-iżvelar ta' 

informazzjoni; 

45. Jistenna lill-BĊE jadotta politika 

ċara u pubblika dwar l-iżvelar ta' 

informazzjoni abbażi tar-rapporti tal-

Kummissjoni Ewropea, il-Parlament 

Ewropew, l-Ombudsman Ewropew u l-

Konvenzjoni tan-NU kontra l-

Korruzzjoni;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  46a. Jikkundanna l-imġiba spekulattiva 

tal-BĊE fil-każ tal-bonds Griegi (SMPs u 

ANFAs) li ġew esklużi mill-proċedura tat-

telf impost PSI tal-2012, li ġġenerat kważi 

EUR 6.2 biljun fi profitti għall-

Eurosistema u kkawżat pressjonijiet 

fiskali addizzjonali u tbatija għall-poplu 

Grieg; jitlob biex dawn il-profitti tal-

Ewrosistema jirritornaw lura mingħajr 

kundizzjonijiet lejn il-Greċja, biex il-

Gvern Grieg inaqqas il-bilanċi pożittivi 

primarji għoljin u insostenibbli li ġew 

miftiehma fil-kuntest tat-3et Programm ta' 

Aġġustament Makroekonomiku għas-

36 sena li ġejjin; jemmen li r-riżorsi 

finanzjarji li jkunu ġejjin minn profitti 

jew ħlas lura ta' bonds għandhom 

jintużaw biex iħassru l-miżuri ta' 

awsterità wara l-2018 fir-rigward tat-

tnaqqis ta' kreditu għat-taxxa fuq id-dħul 

personali u ta' pensjonijiet, u biex ittaffu 

l-piż estremi tat-taxxi fuq il-ħaddiema, il-

bdiewa u dawk li jaħdmu għal rashom bi 

dħul baxx;  

Or. en 

 

 


