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SUĠĠERIMENTI

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

1. Iqis li r-rikonoxximent tal-Bank Ċentrali Ewropew (BCE) bħala istituzzjoni Ewropea 
jsaħħaħ ir-responsabbilità tal-Parlament Ewropew,  u b'mod partikulari tal-kumitat 
kompetenti tiegħu għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji, bħala l-istituzzjoni li lilha jrid 
jagħti kont l-BCE għad-deċiżjonijiet tiegħu rigward il-politika monetarja; iqis li b'mod 
parallel, li l-kontribuzzjoni tal-Parlament għall-ħatra tal-membri tal-bord eżekuttiv tal-
BCE għandha tissaħħaħ; iqis li l-irwol li għandu l-BCE fil-ġlieda kontra theddidiet għall-
interessi finanzjarji ta' l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li twassal għal koperazzjoni mill-qrib 
bejn il-kumitati tal-Parlament;

2. Jieħu nota ta' l-għarfien uffiċjali ta' l-EuroGroup u ta' l-irwol prominenti tiegħu fit-
tmexxija tal-politika ekonomika taz-zona ta' l-euro; iqis għalhekk li jeħtieġ li tiġi 
żviluppata l-prattika ta' skambji li nbdiet mill-kumitat kompetenti tiegħu għall-affarijiet 
ekonomiċi u monetarji; jistaqsi lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati li din il-bidla tkun 
timplika f'dawk li huma mezzi u analiżi; iqis ukoll li l-ħolqien ta' bażi legali li tippermetti 
l-adozzjoni ta'  linjigwida ġenerali ta' politika ekonomika għaz-zona ta' l-euro għall-
Artikolu 136 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea (TFUE) u ta' miżuri li 
jsaħħu l-koordinazzjoni u s-sorveljanza tad-dixxiplina fiskali ta' l-Istati Membri għandha 
twassal lill-Kummissjoni sabiex tuża malajr din il-bażi ġdida biex tieħu inizjattiva biex 
tassoċja bis-sħiħ magħha lill-Parlament għad-definizzjoni tal-proċedura u għall-
implimentazzjoni tagħha;  iqis li l-possibilità ta' pożizzjonijiet komuni kif ukoll 
rappreżentanza magħquda taz-zona ta' l-euro fl-isituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
għandha twassal b'mod parallel biex il-kumitat kompetenti tagħha għall-affarijiet 
ekonomiċi u monetarji jkun assoċjat mar-rappreżentanza Ewropea;

3. Min naħa, jieħu nota tat-tisħiħ ta' l-irwol tal-Kummissjoni li minn issa 'l quddiem se tkun 
tista' tagħti direttament lill-Istati konċernati l-opinjoni tagħha f'każijiet meta ma jkunx 
hemm konformità mal-linjigwida tal-politika ekonomika jew fejn ikun hemm periklu għal 
funzjomaent ekonomiku u monetarju tajjeb ta' l-Unjoni, u min-naħa l-oħra, dwar li tista' 
tgħaddi għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja għall-adozzjoni ta' regoli dettaljati għall-
proċedura ta' moniteraġġ multilaterali li għandha twassal għat-tisħiħ tal-koordinazzjoni 
ekonomika;

4. Jilqa' l-emendi li saru fl-Artikolu 16 tat-Trattat KE, li sar l-Artikolu 14 tat-TFUE, rigward 
is-serviżżi ta' interess ekonomiku ġenerali, b'mod partikulari rigward il-bażi legali li 
tippermetti d-definizzjoni ta' prinċipji u kundizzjonijiet li jirregolaw l-għoti ta' dawn is-
servizzi, kif ukoll l-adozzjoni ta' protokoll dwar is-servizzi ta' interess ġenerali; jilqa' 
wkoll l-introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja li tippermetti li l-Kunsill u l-
Parlament jistabbilixxu prinċipji u kundizzjonijiet għall-għoti ta' dawn is-servizzi; 
madankollu jqis li dan it-titjib ma jnaqqasx mill-ħtieġa li l-Kummissjoni tieħu l-inizjatttiva 
għal direttiva ta' qafas f'dan il-qasam;

5. Jilqa' l-irwol mogħti lill-parlamenti nazzjonali fil-kontroll tal-prinċipju ta' sussidjarjetà fil-
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qafas tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja; jimpenja ruħu sadanittant, fin-nuqqas ta' 
konsultazzjoni speċifika tar-rappreżentanti nazzjonali, li kull sena jassoċjahom mad-
diskussjonijiet tiegħu dwar il-linjigwida ġenerali għall-politika ekonomika;

6. Jinnota li l-atti ddelegati li jipprevedi l-Artikolu 290 tat-TFUE huma adottati fil-
leġiżlazzjoni finanzjarja; jilqa' l-fatt li d-delegi tal-kompetenzi tal-Kummissjoni huma 
definiti b'mod aktar ċar fejn jolqtu l-ambitu u  t-tul tagħhom; madankollu jiġbed l-
attenzjoni lejn il-karatteristiċi speċifiċi tal-proċedura ta' Lamfalussy, b'mod partikulari 
rigward il-moviment ta' informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet differenti u rigward it-
trasparenza tal-Kummissjoni fit-tfassil ta' miżuri leġiżlattivi, u dwar il-ħtieġa li jinżammu 
dawn il-karatteristiċi speċifiċi;

7. Jinsab imħasseb dwar iż-żieda fl-Artikolu 57 tat-Trattat tal-KE, li sar l-Artikolu 64 tat-
TFUE, ta' proċedura għall-adozzjoni, permezz ta' deċiżjoni unanima ta' l-Istati Membri, ta' 
restrizzjonijiet għall-moviment ħieles tal-kapitali lejn, jew minn, pajjiżi terzi, fejn dawn ir-
restrizzjonijiet imorru kontra l-istat tal-liberalizzazzjoni tas-suq;  iqis li din il-kundizzjoni 
ġdida filfatt se tfixkel inizjattivi Ewropej fil-qasam tas-swieq finanzjarji li jistgħu jkunu 
essenzjali biex iħarsu l-istabbilità finanzjarja Ewropea.
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