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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Ifakkar li, skont il-Eurostat, l-

inflazzjoni medja fiż-żona tal-euro kienet 

ta' 0,2 % fl-2016, filwaqt li l-inflazzjoni 

esklużi l-prezzijiet tal-enerġija kienet ta' 

0,9 %; jinnota barra minn hekk li, kif 

iddikjarat fir-Rapport Annwali tal-BĊE 

għall-2016, l-inflazzjoni sottostanti 

baqgħet nieqsa minn xejra konvinċenti 'l 

fuq fl-2016; 

7. Ifakkar li, skont il-Eurostat, l-

inflazzjoni medja fiż-żona tal-euro kienet 

ta' 0,2 % fl-2016, filwaqt li l-inflazzjoni 

esklużi l-prezzijiet tal-enerġija kienet ta' 

0,9 %; jinnota barra minn hekk li, kif 

iddikjarat fir-Rapport Annwali tal-BĊE 

għall-2016, l-inflazzjoni sottostanti 

baqgħet nieqsa minn xejra konvinċenti 'l 

fuq fl-2016; jenfasizza li l-munita unika u 

l-arkitettura tagħha huma l-fattur 

prinċipali responsabbli għar-rati baxxi ta' 

inflazzjoni li qed jiffaċċjaw attwalment l-

Istati Membri taż-żona tal-euro; 
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14. Jinnota li t-tkabbir fil-PGD fiż-żona 

tal-euro kien stabbli iżda modest, 

madankollu favorevoli meta mqabbel mas-

snin preċedenti u miexi fuq triq stabbli, ta' 

2 % fl-2015 u 1,8 % fl-2016; josserva li t-

Tbassir Ekonomiku tal-Kummissjoni għall-

ħarifa tal-2017 ibassar rati ta' tkabbir tal-

PGD ta' 2,2 % fl-2017 u 2,3 % fl-2018; 

14. Jinnota li t-tkabbir fil-PGD fiż-żona 

tal-euro kien stabbli iżda modest, 

madankollu favorevoli meta mqabbel mas-

snin preċedenti u miexi fuq triq stabbli, ta' 

2 % fl-2015 u 1,8 % fl-2016; josserva li t-

Tbassir Ekonomiku tal-Kummissjoni għall-

ħarifa tal-2017 ibassar rati ta' tkabbir tal-

PGD ta' 2,2 % fl-2017 u 2,3 % fl-2018; 

jenfasizza li r-rati tat-tkabbir tal-PDG tal-

Istati Membri barra miż-żona tal-euro 

kellhom prestazzjoni aħjar b'mod 

sinifikanti mill-Istati Membri li adottaw il-

munita unika; 
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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 l-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 

ta' tkabbir fuq terminu twil imfassla bir-

reqqa, ibbilanċjati soċjalment u ġusti fil-

livell tal-Istati Membri; 
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22. Jirrimarka li għalkemm l-M1 kiber 

b'rata ta' 8,8 % fl-2016, l-M3 ikompli 

jikber b'rata ta' 5 % fis-sena biss, li turi li t-

trażmissjoni tal-politika monetarja mhijiex 

effikaċi għalkollox u tindika anormalitajiet 

monetarji kif ukoll nuqqas ta' provvista tal-

kreditu; jenfasizza, għalhekk, l-

importanza tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali 

(CMU), li tista' toffri mod alternattiv ta' 

finanzjament tal-ekonomija matul 

żminijiet ta' diffikultà bankarja; 

22. Jirrimarka li għalkemm l-M1 kiber 

b'rata ta' 8,8 % fl-2016, l-M3 ikompli 

jikber b'rata ta' 5 % fis-sena biss, li turi li t-

trażmissjoni tal-politika monetarja mhijiex 

effikaċi għalkollox u tindika anormalitajiet 

monetarji kif ukoll nuqqas ta' provvista tal-

kreditu; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

40. Jinnota li l-Grupp ta' Livell Għoli 

dwar ir-Riżorsi Proprji identifika l-profitti 

tal-BĊE mill-ħruġ tal-munita bħala waħda 

mir-riżorsi proprji l-ġodda possibbli għall-

baġit tal-UE; jenfasizza li l-bdil ta' dawn 

il-profitti f'riżorsa proprja tal-UE 

jirrikjedi bidla fl-Istatut tal-SEBĊ u l-

BĊE, kif ukoll aġġustamenti sabiex tiġi 

akkomodata s-sitwazzjoni speċifika ta' 

Stati Membri mhux fiż-żona tal-euro; 

40. Iqis li l-profitti tal-BĊE mill-ħruġ 

tal-munita għandhom jintużaw biex 

inaqqsu l-kontribuzzjonijiet tal-Istati 

Membri għall-baġit tal-UE minflok ma 

jiġu ffinanzjati l-prijoritajiet tal-UE; 

Or. en 

 

 


