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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jaqbel mal-BĊE li taħlita 

bbilanċjata ta' politiki fiskali nazzjonali 

sodi u favorevoli għat-tkabbir fuq bażi ta' 

rispett sħiħ tal-PST, inkluża l-flessibbiltà 

interna tiegħu, kif ukoll riformi 

soċjalment ibbilanċjati u ambizzjużi li 

jtejbu l-produttività, huma meħtieġa wkoll 

fil-livell tal-Istati Membri sabiex jibdlu l-

irkupru ċikliku u attwali f'xenarju ta' 

żvilupp ekonomiku dejjiemi, sostenibbli, u 

robust fuq terminu twil; 

10. Jiddeplora r-rwol li kellu l-BĊE 

fil-promozzjoni ta' taħlita ta' politiki ta' 

awsterità li jagħmlu ħsara fuq bażi ta' 

rispett sħiħ tal-PST, kif ukoll ta' riformi 

strutturali soċjalment żbilanċjati u 

neoliberali bil-għan li titreġġa' lura l-

kompetittività esterna ta' ekonomiji aktar 

dgħajfa permezz ta' żvalutazzjoni interna 

tal-pagi, li rriżultat f'riċessjoni aktar 

profonda, żieda fil-faqar u l-qgħad u, fl-

istess ħin, wasslet għal proporzjon ogħla 

bejn id-dejn u l-PGD; jenfasizza li sabiex 
l-irkupru ċikliku u attwali dgħajjef jinbidel 

f'xenarju ta' żvilupp ekonomiku dejjiemi, 

sostenibbli, u robust fuq terminu twil, 

hemm ħieġa urġenti li tingħata spinta lill-

investiment pubbliku fil-livell tal-Istati 

Membri, partikolarment f'dawk il-pajjiżi 

b'inqas spazju fiskali; ifakkar, f'dan ir-

rigward, li l-investiment pubbliku, 

speċjalment fil-qasam tar-riċerka u l-

iżvilupp, l-edukazzjoni, is-sigurtà soċjali u 

s-saħħa, filwaqt li jistimula d-domanda 

aggregata fuq terminu qasir, jiġġenera 

wkoll qligħ akbar fuq ir-riżultati fuq 

terminu twil, u b'hekk iwassal għal 

tnaqqis fil-proporzjon tad-dejn pubbliku 

mal-PDG hekk kif jiżdied id-

denominatur; 
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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 u tal-falliment ripetut 

biex jintlaħqu kemm il-miri ewlenin kif 

ukoll il-miri bażi tal-inflazzjoni, il-BĊE 

jrid jiżgura li l-politiki akkomodattivi 

jinżammu sakemm tintlaħaq l-istabbiltà 

fil-prezzijiet, definita mill-Kunsill tal-

Gvernaturi tal-BĊE bħala rata ta' 

inflazzjoni ta' ftit inqas minn 2 % u l-

ekonomija tkun reġgħet lura għal impjieg 

sħiħ; jemmen li l-BĊE għandu madankollu 

jerġa' jfassal politiki monetarji 

straordinarji b'mod li dawn jiġu trażmessi 

b'mod effikaċi lejn l-ekonomija reali, 

partikolarment permezz tal-introduzzjoni 

ta' rekwiżiti obbligatorji biex tintuża l-

likwidità addizzjonali bil-ħsieb li jiġi 

provdut self lill-ekonomija reali, minflok 

ma jsir investiment f'assi finanzjarji 

riskjużi; jitlob lill-BĊE biex barra minn 

hekk 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, trasparenti u 

konċiża tal-miżuri tal-politika monetarja 

tiegħu; 
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18. Iqis li, kif innutat mill-President tal-

BĊE, il-politika monetarja mhix biżżejjed 

biex issostni l-irkupru ekonomiku, u lanqas 

ma tista' tikkontribwixxi biex issolvi l-

problemi strutturali tal-ekonomija 

Ewropea, sakemm ma tkunx 

ikkomplementata minn politiki mfassla 

bir-reqqa, ibbilanċjata soċjalment u ġusta 

bil-għan li ssaħħaħ it-tkabbir u l-

kompetittività fuq terminu twil, flimkien 

ma' politika fiskali soda u fi ħdan il-Patt 

dwar it-Tkabbir u l-Istabbiltà; jaqbel ukoll 

mal-BĊE, barra minn hekk, li huwa 

meħtieġ li jsir approfondiment tal-

istruttura istituzzjonali tal-UEM biex jiġu 

appoġġjati r-riformi msemmija u biex iż-

żona tal-euro tkun aktar reżiljenti għal 

xokkijiet makroekonomiċi; 

18. Iqis li, kif innutat mill-President tal-

BĊE, il-politika monetarja mhix biżżejjed 

biex issostni l-irkupru ekonomiku, u lanqas 

ma tista' tikkontribwixxi biex issolvi l-

problemi strutturali taż-żona tal-euro u tal-

ekonomija Ewropea b'mod sħiħ, sakemm 

ma tkunx ikkomplementata minn politiki 

fiskali espansjonistiċi, min-naħa tad-

domanda fil-livell tal-Istati Membri biex 

tiġi appoġġjata d-domanda aggregata u 

jinkiseb tkabbir ekonomiku sostenibbli u 

inklużiv, kif ukoll riformi radikali bil-

għan li jiġu indirizzati l-assimetriji li 

kienu fl-oriġini tal-kriżi fiż-żona tal-euro; 

jenfasizza, għalhekk, li huwa meħtieġ li 

tiġi riveduta l-istruttura istituzzjonali tal-

UEM billi jitneħħew ir-restrizzjonijiet 

baġitarji eżistenti dwar l-investimenti 

pubbliċi taħt il-PST u billi jiġu stabbiliti 

arranġamenti tal-kondiviżjoni tar-riskju 

ġenwin biex iż-żona tal-euro ssir aktar 

reżiljenti għal xokkijiet makroekonomiċi; 

iwissi, f'dan ir-rigward, li bit-tneħħija ta' 

tnaqqis kwantitattiv, u fin-nuqqas ta' 

kwalunkwe forma ta' mutwalizzazzjoni 

tad-dejn, il-vulnerabilitajiet finanzjarji 

dejjiema u l-asimmetriji profondi fiż-żona 

tal-euro x'aktarx jerġgħu jitfaċċaw, li 

jwassal biex jikbru d-differenzi ta' 

rendiment fit-titoli sovrani u t-theddida ta' 

kriżi sovrana ġdida; 
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21. Jenfasizza li sabiex tkun żgurata 

effikaċja sħiħa tal-politika monetarja, l-

iżbilanċi tal-kont kurrenti jridu jiġu 

kkoreġuti b'politiki fiskali u ekonomiċi 

xierqa u riformi li jsaħħu l-produttività; 

21. Jenfasizza li bilanċi favorevoli 

persistentement għolja fil-kontijiet 

kurrenti fil-qalba taż-żona tal-euro huma 

ta' ħsara għall-irkupru ekonomiku tal-

pajjiżi fil-periferija u għall-ekonomija 

Ewropea kollha kemm hi, u dawn 

għalhekk jipprevjenu l-ibbilanċjar mill-

ġdid bejn il-pajjiżi; jenfasizza l-ħtieġa li 

tali żbilanċi makroekonomiċi jiġu 

indirizzati b'mod adatt u l-bilanċi 

eċċessivi kkoreġuti b'politiki fiskali u 

ekonomiċi xierqa; jistieden, għalhekk, lill-

Kummissjoni tieħu azzjoni deċiżiva u 

minnufih f'dan ir-rigward fil-kuntest tal-

proċedura ta' żbilanċ makroekonomiku; 
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  27a. Jenfasizza bi tħassib ir-riskji 

għall-istabbiltà finanzjarja li jirriżultaw 

minn esponiment għoli ta' xi sistemi 

bankarji għal-livell 2 u l-assi finanzjarji 

tal-livell 3, inklużi d-derivattivi; 

jiddispjaċih għall-fatt li, sa mill-bidu 

tiegħu, il-BĊE ma ħa l-ebda azzjoni biex 

jindirizza r-riskji assoċjati ma' dawn l-

istrumenti mhux likwidi u kumplessi; 

itenni s-sejħa tiegħu biex ikunu inklużi l-

assi tal-livell 2 u l-livell 3 fost il-

prijoritajiet superviżorji tal-BĊE għall-

2018; 

Or. en 

 

 


