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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għas-sena 2020
(2020/2123(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għas-
sena 2019,

– wara li kkunsidra l-feedback tal-BĊE dwar il-kontribut mogħti mill-Parlament Ewropew 
bħala parti mir-riżoluzzjoni tiegħu dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE għas-sena 2018,

– wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ) u tal-BĊE, 
b'mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 127(1) u (2), 130 u 284(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-projezzjonijiet makroekonomiċi tal-persunal tal-Eurosistema għaż-
żona tal-euro u l-miżuri adottati mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE fl-4 ta' Ġunju 2020,

– wara li kkunsidra d-djalogi monetarji mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, 
Christine Lagarde, tas-6 ta' Frar u t-8 ta' Ġunju 2020,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-28 ta' Marzu 2019 dwar il-
proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
programm Ewropa Kreattiva1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 142(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-
0000/2020),

A. billi t-Tbassir Ekonomiku għas-Sajf 2020 tal-Kummissjoni, filwaqt li jqis ix-xokkijiet 
ekonomiċi kkawżati mill-pandemija tal-COVID-19, jipprevedi li l-ekonomija taż-żona 
tal-euro se tonqos bi 8,7 % fl-2020 u se tikber b'6,1 % fl-2021, u li l-ekonomija tal-UE-
27 se tonqos bi 8,3 % fl-2020 u se tikber b'5,8 % fl-2021;

B. billi, skont il-projezzjonijiet makroekonomiċi tal-persunal tal-Eurosistema ta' 
Ġunju 2020, l-inflazzjoni annwali għaż-żona tal-euro fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet 
għall-Konsumatur (HICP) mistennija tkun 0,3 % fl-2020, 0,8 % fl-2021 u 1,3 % fl-
2022;

Ħarsa ġenerali

1. Jilqa' r-rwol tal-BĊE fis-salvagwardja tal-istabbiltà tal-euro; jenfasizza li l-indipendenza 

1 Testi adottati, P8_TA(2019)0325.
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statutorja tal-BĊE, kif stabbilita fit-Trattati, hija prerekwiżit biex iwettaq il-mandat 
tiegħu li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet;

2. Huwa mħasseb dwar il-kriżi ekonomika u tal-kura tas-saħħa bla preċedent ikkawżata 
mill-pandemija tal-COVID-19, li kkawżat kontrazzjoni qawwija tal-ekonomija taż-żona 
tal-euro u kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol li qed jiddeterjoraw b'mod rapidu; jinnota 
li l-attività taż-żona tal-euro mistennija li tirkupra, iżda l-veloċità u l-iskala tal-irkupru 
għadhom inċerti ħafna;

3. Huwa mħasseb, barra minn hekk, li l-bilanċ tar-riskji għall-prospettiva tat-tkabbir għadu 
negattiv f'kuntest ta' inċertezza eċċezzjonali fejn il-livell tal-kontrazzjoni u dak tal-
irkupru se jiddependu fuq it-tul u l-effettività tal-miżuri ta' konteniment, is-suċċess tal-
politiki għall-mitigazzjoni tal-impatt negattiv fuq id-dħul u l-impjiegi, u l-punt sa fejn il-
kapaċità tal-provvista u d-domanda domestika huma affettwati b'mod permanenti;

4. Jitlob evalwazzjoni mill-ġdid urġenti tar-riskju sistemiku fis-settur finanzjarju b'segwitu 
għall-pandemija; jilqa', f'dan ir-rigward, l-istabbiliment ta' bord ta' ħidma relatat mal-
pandemija fil-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku; jagħti l-parir li tiġi inkluża 
valutazzjoni kwalitattiva tar-riskju idjosinkratiku f'testijiet tal-istress futuri; 

5. Jinnota li l-inflazzjoni hija sottovalutata fiż-żona tal-euro minħabba sehem inadegwat 
tal-ispejjeż tal-akkomodazzjoni fil-basket tal-HICP2; jitlob aġġustament mill-ġdid tal-
basket biex jirrifletti l-fatt li l-unitajiet domestiċi Ewropej jonfqu 24 % tad-dħul 
tagħhom fuq infiq relatat mal-akkomodazzjoni; 

6. Jirrikonoxxi s-sejħa qawwija tal-President Lagarde għal "allinjament sħiħ tal-politiki 
fiskali u monetarji";

Il-politika monetarja

7. Jinnota r-rispons rapidu u sostanzjali tal-politika monetarja tal-BĊE għall-kriżi tal-
COVID-19 f'kuntest ta' emerġenza; 

8. Jenfasizza li l-politika monetarja waħedha mhux se tkun biżżejjed biex jinkiseb irkupru 
ekonomiku sostenibbli; jenfasizza li huma meħtieġa riformi u inizjattivi strutturali 
estensivi biex tiġi restawrata u msaħħa l-kompetittività madwar l-Unjoni; jemmen li l-
impatt tal-politika monetarja fuq l-irkupru huwa limitat u, filwaqt li jirrispetta l-
indipendenza u l-mandat tal-BĊE, jesprimi kawtela rigward l-espansjoni ulterjuri tal-
miżuri monetarji; 

9. Jinnota l-importanza ta' politika monetarja attiva biex tittaffa l-pressjoni tar-
restrizzjonijiet finanzjarji fuq l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju; jirrikonoxxi li l-
perċentwal ta' SMEs li jiffaċċjaw restrizzjonijiet finanzjarji naqas minn 18 % fl-2009–
12 għal 8 % fl-2016–19;

10. Jitlob lill-BĊE jimmonitorja l-proporzjonalità tat-taffija kwantitattiva għar-riskji fil-

2 ara: "Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern?" (Inflazzjoni 
baxxa persistenti fiż-żona tal-euro: żball fil-kejl jew kawża ta' tħassib?) 
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf
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karti tal-bilanċ tiegħu, l-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-assi u l-allokazzjoni ħażina 
potenzjali tar-riżorsi;

11. Jiddispjaċih dwar l-impatt detrimentali tar-rati tal-imgħax baxxi fit-tul fuq l-assiguraturi 
u l-fondi tal-pensjonijiet u jesprimi tħassib dwar l-impatti potenzjali fuq is-solvenza; 
jenfasizza l-piż finanzjarju li dan iqiegħed fuq ħafna ċittadini madwar l-Unjoni;

12. Jinnota r-rabta bejn il-politika monetarja u ż-żieda fil-prezzijiet tad-djar fiż-żona tal-
euro; jenfasizza li r-rata tal-piż eċċessiv tal-kost tal-abitazzjoni persistentement għolja 
ta' 9,6 % fl-2018 mistennija tiżdied minħabba l-pandemija, u jitlob lill-BĊE jevalwa l-
impatt reġjonali u settorjali tal-programm ta' taffija kwantitattiva tiegħu fuq l-għoli tal-
ħajja madwar l-Unjoni;

13. Jifhem li s-severità tal-kriżi ġiegħlet lill-BĊE jċaqlaq l-attenzjoni lil hinn mir-rieżami 
tal-istrateġija qafas tal-politika monetarja tiegħu, li ġie pospost għal nofs l-2021; 
jistieden lill-BĊE jinvolvi wkoll lill-Parlament fil-proċess ta' rieżami;

Azzjonijiet kontra t-tibdil fil-klima

14. Jinnota l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq id-dinamika tal-inflazzjoni u r-riskji tat-
trażmissjoni fil-politika monetarja; ifakkar fir-rwol tal-BĊE fiż-żamma tal-istabbiltà tal-
prezzijiet; jenfasizza li dan il-mandat ma għandux ikun konfuż mal-politika dwar il-
klima; 

15. Jinnota li x-xiri ta' bonds ekoloġiċi u s-sehem tagħhom fil-portafoll tal-BĊE qed 
ikomplu jiżdiedu;

16. Jinkoraġġixxi l-isforzi biex jiżdiedu l-kapaċitajiet ta' riċerka rigward l-impatt tat-tibdil 
fil-klima fuq l-istabbiltà finanzjarja u ż-żona tal-euro; 

Aspetti oħra

17. Jistieden lill-BĊE jkompli bl-isforzi tiegħu biex jiżgura l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji 
għal kull kontinġenza possibbli b'rabta mal-Brexit; 

18. Jesprimi tħassib dwar id-diverġenza li qed tiżdied b'mod kostanti tal-bilanċi TARGET2 
fl-ambitu tas-SEBĊ; jinnota li l-interpretazzjoni ta' dawn id-diverġenzi hija kkontestata;

19. Jistieden lill-BĊE jżid il-monitoraġġ tiegħu tal-iżvilupp tal-kriptovaluti u ż-żieda fir-
riskji taċ-ċibersigurtà, u jivvaluta l-ħtieġa possibbli ta' Muniti Diġitali tal-Bank Ċentrali; 
jistieden lill-BĊE jiżgura bilanċ xieraq bejn li jingħata lok għal innovazzjoni finanzjarja 
regolatorja fil-qasam tal-FinTech u l-iżgurar tal-istabbiltà finanzjarja;

20. Jikkondividi t-tħassib tal-BĊE rigward it-tkabbir rapidu tas-settur finanzjarju mhux 
bankarju; jenfasizza l-ħtieġa ta' regolamentazzjoni adegwata f'dan il-qasam;

21. Jirrikonoxxi s-suċċess tal-BĊE fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar, kif evidenzjat mis-sehem 
kontinwament baxx ta' karti tal-flus foloz fiċ-ċirkolazzjoni totali; jilqa' l-introduzzjoni 
ta' karti modernizzati tal-EUR 100 u tal-EUR 200 b'karatteristiċi ta' sigurtà mtejba fl-
2019;
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22. Jistieden lill-BĊE jesplora modi kif jissaħħaħ ir-rwol internazzjonali tal-euro, peress li 
dan iżid il-kapaċità tal-UE li tfassal il-pożizzjoni politika tagħha b'mod indipendenti vis-
à-vis setgħat globali oħra u huwa element ewlieni fis-salvagwardja tas-sovranità 
ekonomika Ewropea; 

23. Jilqa' d-dħul tal-Bulgarija u tal-Kroazja fl-ERM II f'Lulju 2020; jappoġġja terminu ta' 
żmien rapidu għall-adozzjoni tal-euro fiż-żewġ pajjiżi; jilqa' l-iskrinjar komprensiv tal-
banek Kroati u Bulgari mill-BĊE f'Lulju u Awwissu 2019;

Akkontabbiltà

24. Jingħaqad mal-President Lagarde fl-appell tagħha għal djalogu akbar u jenfasizza l-
ħtieġa tat-tisħiħ ulterjuri tal-arranġamenti ta' akkontabbiltà u trasparenza tal-BĊE; 
jenfasizza l-ħtieġa li ssir riflessjoni dwar kif l-iskrutinju tal-politika monetarja tal-BĊE 
jista' jissaħħaħ fil-livell tal-UE;

25. Jenfasizza li n-nomini tal-Membri tal-Bord Eżekuttiv għandhom jitħejjew bir-reqqa, bi 
trasparenza sħiħa u mal-Parlament, b'konformità mat-Trattati; jistieden lill-Kunsill 
ifassal lista ristretta għal kwaluwe post vakanti futur u jikkondiviha mal-Parlament, biex 
b'hekk il-Parlament ikun jista' jaqdi rwol konsultattiv aktar sinifikanti fil-proċess tal-
ħatra; jiddispjaċih li s'issa ma sar l-ebda progress sodisfaċenti; ifakkar li t-trattament 
ugwali tal-irġiel u n-nisa huwa prinċipju kostituzzjonali li għandu jiġi rrispettat b'mod 
strett;

26. Jilqa' l-feedback dettaljat, taqsima b'taqsima u sostanzjali mogħti mill-BĊE għar-
riżoluzzjoni tal-Parlament dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE għas-sena 2018; jistieden 
lill-BĊE jkompli dan l-impenn favur l-akkontabbiltà u jibqa' jippubblika l-feedback bil-
miktub tiegħu għar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE kull 
sena;

27. Ifakkar fid-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali Federali Ġermaniża tal-5 ta' Mejju 2020 
dwar il-BĊE, kif ukoll fid-dikjarazzjoni tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE tal-istess 
ġurnata; jinnota l-valutazzjoni kontinwa tal-proporzjonalità tal-programmi kollha; 
ifaħħar id-deċiżjoni sussegwenti tal-BĊE li jiżvela dokumenti mhux pubbliċi relatati 
mal-programm ta' xiri ta' assi tas-settur pubbliku (PSPP) lill-Bundesbank;

28. Jirrikonoxxi, u jifraħ lill-BĊE u lill-President Lagarde għall-isforzi li għaddejjin favur 
it-tisħiħ tal-komunikazzjoni u t-trasparenza mal-Parlament Ewropew;

29. Jirrinforza l-appell tiegħu għall-adozzjoni ta' politika msaħħa dwar l-iżvelar ta' 
informazzjoni protetta u reviżjoni tar-Regoli tal-Persunal tal-BĊE;

30. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-BĊE.


