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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jemmen li r-rikonoxximent tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) bħala istituzzjoni Ewropea, 
li ma jaffettwax l-indipendenza tiegħu meta jmexxi l-politika monetarja, iżid ir-
responsabbilità tal-Parlament, u, b'mod partikolari, dik tal-Kumitat responsabbli mill-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala istituzzjoni li l-BĊE irid jagħtiha kont tad-
deċiżjonijiet tiegħu dwar il-politika monetarja; jikkunsidra li għandu jkun hemm infurzar 
parallel tal-kontribut tal-Parlament sabiex jinħatru l-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE; 
huwa tal-fehma li l-irwol tal-BĊE fil-ġlieda kontra attivitajiet li jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji ta' l-Unjoni Ewropea għandu jwassal għal koperazzjoni mill-qrib bejn il-
kumitati tal-Parlament;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon l-irwol konsultattiv ġdid li se jkollu skond l-Artikolu 40(2) ta' l-Istatut 
tal-BĊE fir-rigward tat-tibdil fil-kompożizzjoni tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE;

3. Jinnota li l-Eurogroup u l-irwol predominanti tiegħu li jiddeċiedi l-politka ekonomika 
għaz-zona ta' l-ewro kienu rikonoxxuti uffiċjalment; jikkunsidra li hu neċessarju, 
għalhekk, li jrawwem il-prattika  ta' skambji mibdija mill-Kumitat tiegħu responsabbli 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji; jitlob lill-Eurogroup u lill-Kummissjoni sabiex 
jiċċaraw x'effett se jkollu dan l-iżvilupp f'termini ta' riżorsi u evalwazzjoni; jikkunsidra li 
l-impatt baġitarju tar-rikonoxximent ta' l-Eurogroup għandu jiġi eżaminat mill-awtorità 
baġitarja; 

4. Jikkunsidra li l-ħolqien ta' bażi legali għall-adozzjoni ta' linji ta' gwida aktar wesgħin dwar 
il-politika ekonomika għaz-zona ta' l-ewro, fl-Artikolu 136 tat-Trattat futur għall-
Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea (TFEU), u ta' miżuri li jsaħħu l-koordinazzjoni u l-
monitoraġġ tad-dixxiplina baġitarja ta' l-Istati Membri jrid iwassal biex il-Kummissjoni 
tibda tuża minnufih din il-bażi l-ġdida biex tidħol għal inizjattiva li tinvolvi lill-Parlament 
bis-sħiħ fid-definizzjoni tal-proċedura u ta' l-implimentazzjoni tagħha; 

5. Jikkunsidra li l-possibilità ta' pożizzjonijiet komuni u ta' rappreżentanza unifikata taz-zona 
ta' l-ewro f'istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali għandha tiġi implimentata bla
dewmien u għandha tirriżulta wkoll fil-parteċipazzjoni f'rappreżentazzjonijiet bħal dawn 
ta' dawk il-membri tal-Kumitat tiegħu responsabbli mill-affarijiet ekonomiċi u monetarji li 
huma ċittadini ta' xi Stat Membru li huwa rappreżentat fil-Eurogroup;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq regolament li jippermetti lill-Parlament u lill-
Kunsill li jiddeċiedu dwar l-arranġamenti għall-proċedura tas-sorveljanza multilaterali 
skond l-Artikolu 121(6) tat-TFEU;

7. Jinnota, min-naħa l-waħda, it-tisħiħ ta' l-irwol tal-Kummissjoni skond it-TFEU, li bih tkun 
tista' tgħaddi l-opinjonijiet b'mod dirett lill-Istati Membri li ma jikkonformawx mal-linji 
ta' gwida wesgħin dwar il-politika ekonomika jew li jqiegħdu l-funzjonament ta' l-unjoni 
ekonomika u monetarja fil-periklu u, min-naħa l-oħra, l-introduzzjoni tal-proċedura 
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leġiżlattiva ordinarja għall-adozzjoni ta' regoli dettaljati dwar il-proċedura tas-sorveljanza 
multilaterali, li għandha ssaħħaħ il-koordinazzjoni ekonomika; 

8. Jilqa' b'sodisfazzjon l-emendi għall-Artikolu 16 tat-Trattat KE, li se jsir l-Artikolu 14 tat-
TFEU, li jikkonċernaw is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, u b'mod partikolari l-
bażi legali li tawtorizza d-definizzjoni tal-prinċipji u l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-
provvista ta' servizzi bħal dawn. kif ukoll l-adozzjoni ta' protokoll dwar is-servizzi ta' 
interess ġenerali; jilqa' b'sodisfazzjon ukoll l-introduzzjoni ta' proċedura leġiżlattiva 
ordinarja li tawtorizza lill-Parlament u lill-Kunsill li jistabbilixxu prinċipji u 
kondizzjonijiet għall-provvista ta' dawn is-servizzi; 

9. Jilqa' b'sodisfazzjon l-irwol imsaħħaħ tal-parlamenti nazzjonali fir-rigward tal-monitoraġġ 
tal-prinċipju tas-sussidjarjetà fil-kuntest tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja; madankollu 
jimpenja ruħu li, fin-nuqqas ta' konsultazzjoni speċifika mal-parlamenti nazzjonali, 
jinvolvihom fuq bażi annwali fid-diskussjonijiet tiegħu dwar il-linji ta' gwida wesgħin tal-
politika ekonomika;

10. Jiġbed l-attenzjoni li l-atti delegati previsti fl-Artikolu 290 tat-TFEU imorru mal-
leġiżlazzjoni finanzjarja; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li d-delegazzjoni tal-poter lill-
Kummissjoni hija definita b'mod aktar ċar f'termini ta' kamp ta' applikazzjoni u żmien; 
madankollu jiġbed l-attenzjoni għall-karatteristiċi speċifiċi tal-proċess Lamfalussy, l-aktar 
f'dak li jirrigwarda t-tixrid ta' informazzjoni fost l-istituzzjonijiet varji u t-trasparenza tal-
Kummissjoni fl-iżvilupp ta' miżuri leġiżlattivi, u l-ħtieġa li jiġu ppreservati għallinqas 
dawk il-karatteristiċi speċifiċi, jekk mhux li jiġu żviluppati għal aktar trasparenza, 
koperazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet, u sorveljanza aħjar fil-livell ta' l-UE;

11. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiċċara l-interpretazzjoni intenzjonata tagħha tad-
Dikjarazzjoni dwar l-Artikolu 290 tat-TFEU, li għandha x'taqsam mal-konsultazzjoni ta' l-
esperti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, u dwar kif għandha l-ħsieb li tapplika din l-
interpretazzjoni, lil hinn mill-ittra tad-dispożizzjonijiet relatati ma' l-atti delegati fit-
TFEU;

12. Jistieden lill-Kummissjoni, fejn hu possibbli, biex tuża l-Artikolu 290 tat-TFEU sabiex 
tinkoraġġixxi l-użu tar-regolamenti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji;

13. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tuża mingħajr dewmien l-Artikolu 197 il-ġdid tat-TFEU 
biex iddaħħal miżuri dwar il-koperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u s-
sorveljanza tas-suq tas-servizzi finanzjarji;

14. Jistieden lill-Kunsill biex jikkunsidra, flimkien mal-Parlament, x'użu għandu jsir mid-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 127(6) tat-TFEU, li jippermettulu li jagħti impenji speċifiċi 
lill-BĊE marbuta mas-sorveljanza prudenzjali ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu u 
istituzzjonijiet finanzjarji oħra bl-eċċezzjoni ta' l-impriżi ta' l-assigurazzjoni;

15. Jesprimi tħassib għaż-żieda fl-Artikolu 57 tat-Trattat KE, li se jsir l-Artikolu 64 tat-TFEU, 
ta' proċedura għall-adozzjoni, fuq il-bażi ta' deċiżjoni unanima mill-Istati Membri, ta' 
restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu ta' kapital lejn u minn pajjiżi terzi, meta dawn ir-
restrizzjonijiet imorru kontra l-istat ta' liberalizzazzjoni tas-suq; huwa ta' l-opinjoni li din 
il-kondizzjoni l-ġdida, fil-prattika, mhijiex se tħalli li jsiru inizjattivi mill-UE fil-qasam 
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tas-swieq finanzjarji li jistgħu jkunu vitali biex jissalvagwardaw l-istabilità finanzjarja 
Ewropea.
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