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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0087/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar 
l-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Fond 
Monetarju Ewropew (COM(2017)0827),– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat 
Ewropew tar-Reġjuni tal-5 ta' Lulju 2018 dwar il-proposti għal riforma tal-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja (UEM),

– wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-President tal-Grupp tal-Euro lill-President tal-
Kunsill Ewropew tal-25 ta' Ġunju 2018 dwar l-approfondiment ulterjuri tal-UEM, u d-
dikjarazzjoni tas-Summit tal-Euro tad-29 ta' Ġunju 2018 dwar ir-riforma tal-
Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp tal-Euro lill-Mexxejja dwar l-approfondiment tal-
UEM tal-4 ta' Diċembru 2018,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Summit tal-Euro tal-14 ta' Diċembru 2018,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni konġunta dwar il-kooperazzjoni futura bejn il-
Kummissjoni u l-MES tal-14 ta' Novembru 2018,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) tal-11 ta' April 2018 
dwar proposta għal regolament fuq it-twaqqif ta' Fond Monetarju Ewropew1,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 2/2018 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tat-
18 ta' Settembru 2018 dwar il-kunsiderazzjonijiet tal-awditjar u tal-obbligu ta' rendikont 
fir-rigward tal-proposta tas-6 ta' Diċembru 2017 għall-ħolqien ta' Fond Monetarju 
Ewropew fi ħdan il-qafas legali tal-Unjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1 ĠU C 220, 25.6.2018, p. 2.
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– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport interim tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kif ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kontroll 
Baġitarju u tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0087/2019),

A. billi l-introduzzjoni tal-euro hija waħda mill-proġetti l-aktar ambizzjużi u impenjattivi 
tal-Unjoni ;

B. billi l-kriżi finanzjarja u ekonomika kixfet id-dgħufijiet politiċi tal-arkitettura tal-euro;

C. billi muniti b'saħħithom u stabbli huma essenzjali għall-UE kollha kemm hi;

D. billi l-istabbiliment tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) kien reazzjoni għall-
kriżi tal-UEM;

E. billi l-ħolqien tal-Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja (EFSF) u tal-MES biddlu l-
karattru politiku u ekonomiku tal-UEM;

F. billi n-natura intergovernattiva tal-MES tisħaq fuq is-setgħa tat-teħid ta' deċiżjonijiet 
tal-Istati Membri;

G. billi d-dibattitu li għaddej dwar il-futur tal-Ewropa u tal-UEM enfasizza fehmiet politiċi 
differenti fost l-Istati Membri dwar il-futur fit-tul tal-MES;

1. Jirrifjuta l-proposta;

2. Jikkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew, preżentata fis-6 ta' Diċembru 2017, bħala 
kontribut egoistiku tal-Kummissjoni għad-dibattitu li għaddej dwar l-approfondiment 
tal-UEM u r-riforma tal-MES;

3. Jissottolinja li l-inkorporazzjoni tal-MES fil-qafas legali tal-UE hija nieqsa minn bażi 
legali; jisħaq, għalhekk, li ma hemm ebda alternattiva għan-natura intergovernattiva tal-
MES; jirrifjuta, għalhekk, l-integrazzjoni tal-MES fid-dritt tal-Unjoni; jirrifjuta l-idea li 
l-MES jevolvi f'Fond Monetarju Ewropew;

4. Ifakkar il-prerogattivi ta' sorveljanza fiskali u demokratika tal-parlamenti nazzjonali; 
jemmen li l-parlamenti nazzjonali għandu jkollhom id-dritt li jiksbu informazzjoni dwar 
l-attivitajiet tal-MES, u jinvolvu ruħhom fi djalogu mad-Direttur Maniġerjali tal-MES;

5. Jitlob għal moratorju immedjat fuq l-attivazzjoni tal-MES għal programmi ulterjuri tal-
hekk imsejħa assistenza finanzjarja; jirrifjuta l-involviment tal-MES fl-affarijiet interni 
tal-Istati Membri u l-politika ekonomika tagħhom; jitlob it-tneħħija tal-MES fil-futur 
qrib;

6. 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 
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Ċentrali Ewropew, lid-Direttur Maniġerjali tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà u 
lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

Or. en


