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Anness 2. L-għodod tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja
Filwaqt li qed titgħallem mill-kriżi, is-sett ta’ għodod tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja ġie
riformat u msaħħaħ b’mod sinifikanti mill-2010 ‘l hawn. Sar progress minn erba’ naħat:
L-għodod tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja llum
adottati fl-eqqel tal-kriżi jew immedjatament wara u issa jinsabu fis-seħħ

passi riċenti jew li jinsabu għaddejjin wara r-Rapport tal-Ħames Presidenti

Unjoni Ekonomika:

Unjoni Finanzjarja:

Koordinazzjoni aktar b'saħħitha ta' politiki ekonomiċi u
fiskali fis-Semestru Ewropew
Proċedura speċifika biex taqbad u tikkoreġi żbilanċi
makroekonomiċi
Aktar iffokar fuq prijoritajiet taż-żona tal-euro
Bordijiet Nazzjonali biex jimmonitorjaw żviluppi filproduttività
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

Regolamentazzjoni aktar b'saħħitha u superviżjoni talistituzzjonijiet finanzjarji u tas-swieq finanzjarji
Depożiti protetti sa EUR100 000
Tnaqqis ulterjuri tar-riskji fis-settur bankarju
Aktar għażliet ta' finanzjament għall-kumpaniji permezz
tas-swieq kapitali
Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti
L-għodod talUEM

Responsabbiltà demokratika u istituzzjonijiet b'saħħithom:

Unjoni Fiskali:
Diversi fondi ta' salvataġġ li jwasslu għall-Mekkaniżmu Ewropew ta’
Stabbiltà
Sorveljanza aktar b'saħħitha tal-baġits annwali u aktar ffokar
fuq ix-xejriet tad-dejn
Bord Fiskali Ewropew
Passi lejn is-simplifikazzjoni tar-regoli fiskali

Djalogu intensifikat mal-Parlament Ewropew, il-Parlamenti
Nazzjonali
Bidu ġdid għad-djalogu soċjali tal-UE
Passi lejn rappreżentanza esterna msaħħa f'istituzzjonijiet
internazzjonali

Sors: Il-Kummissjoni Ewropea
Ittieħdu passi importanti fl-eqqel tal-kriżi tal-2011–2013 jew immedjatament wara biex
jissalvagwardjaw l-integrità taż-żona tal-euro u jikkonsolidaw l-arkitettura tagħha:
•

Ġew introdotti regoli ġodda biex itejbu l-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u fiskali, u
biex jiżguraw diskussjoni aħjar ta’ dawn il-politiku fil-livell nazzjonali u Ewropew. Għal
dak l-għan, ġie introdott ċiklu annwali ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet - is-Semestru Ewropew biex il-prijoritajiet nazzjonali u tal-UE jkunu allinjati permezz ta’ monitoraġġ aktar millqrib u ta' gwida politika. Ir-regoli fiskali tal-UE, stabbilit fl-hekk imsejjaħ Patt ta’
Stabbiltà u Tkabbir, tlestew permezz tal-hekk imsejħa leġiżlazzjoni “six-pack” u “twopack”, kif ukoll fit-Trattat intergovernattiv dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u lGovernanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (TSKG) li jinkludi l-“Patt Fiskali”. Dawn
għenu biex tiġi żgurata superviżjoni aktar stretta tal-baġits nazzjonali, jkunu stabbiliti
oqfsa fiskali aktar sodi u biex tingħata attenzjoni akbar għal-livelli tad-dejn. Dawn irregoli introduċew ukoll proċedura ġdida - Proċedura ta’ Żbilanċi Makroekonomiċi. Hija
tgħin biex tindividwa u tikkoreġi żviluppi ekonomiċi avversi qabel ma dawn
jimmaterjalizzaw.

•

Numru ta’ inizjattivi ġew segwiti biex jinħoloq settur finanzjarju aktar sikur għas-suq
uniku. Dawn l-inizjattivi jiffurmaw ‘l hekk imsejħa “Ġabra Unika tar-Regoli” għall-atturi
finanzjarji kollha fl-Istati Membri tal-UE. Il-ġabra unika tar-regoli timmira li tipprovdi
sett uniku ta’ regoli prudenzjali armonizzati li l-istituzzjonijiet fl-UE kollha għandhom
jirrispettaw. Il-“ġabra unika tar-regoli” hija wkoll il-bażi tal-hekk imsejħa Unjoni
Bankarja. Filwaqt li l-Unjoni Bankarja tapplika għall-pajjiżi fiż-żona tal-euro, il-pajjiżi li
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mhumiex fiż-żona tal-euro jistgħu wkoll jissieħbu. Bħala parti mill-Unjoni Bankarja, irresponsabbiltà għas-superviżjoni u r-riżoluzzjoni ta’ banek transfruntieri kbar fl-UE
tpoġġiet fuq livell Ewropew. Għal dan l-għan inħalqu l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku
(MSU) u l-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRM). Regoli bażiċi dwar lassigurazzjoni ta’ depożiti kienu armonizzati fost l-Istati Membri b’tali mod li kull
depożitu individwali issa huwa kompletament protett sa EUR 100 000.
•

Il-fondi ta’ salvataġġ ġew maħluqa biex jipprovdu appoġġ finanzjarju għal Stati Membri li
ma setgħux jissellfu mis-swieq finanzjarji. Dan fil-bidu kien biss fuq bażi temporanja
permezz tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni Finanzjarja (EFSM) u talFaċilità Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja (EFSF). Il-fond ta’ emerġenza attwali - ilMekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) - issa huwa ta’ natura permanenti u għandu
kapaċità totali ta’ self ta’ EUR 500 biljun.

Sa minn meta l-Kummissjoni kurrenti ħadet il-kariga f’Novembru 2014, u b’mod
partikolari wara l-pubblikazzjoni tar-Rapport tal-Ħames Presidenti ta’ Ġunju 2015,
ittieħdu għadd ta’ passi importanti oħra:


Iġġedded is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Ingħataw
aktar opportunitajiet lill-Istati Membri u lill-partijiet ikkonċernati (il-parlamenti
nazzjonali, l-imsieħba soċjali, is-soċjetà ċivili) biex jiddiskutu fil-livelli kollha. Ingħatat
attenzjoni akbar għall-isfidi taz-żona euro bħala tali, b’rakkomandazzjonijiet dedikati u
monitoraġġ mill-qrib ta’ effetti li jinfirxu. Il-flessibilità fir-regoli tal-Patt ta' Stabbiltà u
Tkabbir intużaw biex jappoġġaw riformi u investiment, kif ukoll biex jirriflettu aħjar iċċiklu ekonomiku.



Il-kunsiderazzjonijiet soċjali tqiegħdu fuq l-istess livell ma’ dawk ekonomiċi,
b’rakkomandazzjonijiet speċifiċi u indikaturi soċjali ġodda bħala parti mis-Semestru
Ewropew. Il-Kummissjoni għamlet ukoll proposti konkreti biex toħloq Pilastru Ewropew
tad-Drittijiet Soċjali biex iservi bħala kumpass għal proċess ta’ konverġenza mġedded.
Qabel ma kien konkluż il-Programm ta’ Sostenn għall-Istabbiltà ġdid għall-Greċja,
twettqet valutazzjoni tal-impatt soċjali speċifika.



Sabiex tinforma u tappoġġa l-proċess ta’ riformi fil-livell nazzjonali, il-Kummissjoni
pproponiet, u l-Kunsill adotta, rakkomandazzjoni lill-Istati Membri taż-żona tal-euro biex
jiġu stabbiliti Bordijiet Nazzjonali tal-Produttività konsultattivi. Il-Kummissjoni stabbiliet
ukoll Servizz ta’ Sostenn għar-Riformi Strutturali biex tiġbor l-għarfien espert minn
madwar l-Ewropa u tipprovdi sostenn tekniku għal dawk l-Istati Membri li huma
interessati.



Bħala kontribut biex tiġi kkompletata l-Unjoni Bankarja, il-Kummissjoni pproponiet
Skema Ewropea ta’ Assigurazzjoni tad-Depożiti li għandha tkun introdotta gradwalment
sal-2025. Din tippermetti li d-depożitanti kollha madwar iż-żona tal-euro igawdu l-istess
livell ta’ protezzjoni, inkluż f’każ ta’ xokkijiet kbar lokali. Hija ppreżentat ukoll pakkett
leġiżlattiv komprensiv biex tkompli tnaqqas ir-riskji u ssaħħaħ ir-reżiljenza talistituzzjonijiet finanzjarji tal-UE u tas-settur bankarju b’mod partikolari.



Bħala parti mill-ħidma fuq l-Unjoni Fiskali, il-Kummissjoni u l-Kunsill ħadmu biex
jissimplifikaw ir-regoli eżistenti. Pereżempju, huma taw ħarsa lejn l-iżvilupp tal-hekk
3

imsejjaħ valur referenzjarju tan-nefqa pubblika, li l-gvernijiet jistgħu jikkontrollaw aktar
faċilment u b’hekk jirrifletti aħjar l-intenzjonijiet tagħhom. Barra minn hekk, ilKummissjoni appellat għal enfasi akbar dwar il-prijoritajiet taż-żona tal-euro fil-bidu ta’
kull Semestru Ewropew u pożizzjoni fiskali aktar pożittiva għaż-żona kollha kemm hi. IlBord Fiskali Ewropew li għadu kif inħoloq se jsostni l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni
tar-regoli fiskali tal-UE.


Bħala parti mit-tisħiħ tas-suq uniku, u bħala element usa’ tal-Pjan ta’ Investiment għallEwropa, diversi inizjattivi għenu biex jitwessa’ u jitjieb l-aċċess għall-finanzjament għannegozji Ewropej. Dawn issa jibbenefikaw minn aċċess akbar għas-swieq kapitali - bissaħħa tal-hekk imsejħa Unjoni tas-Swieq Kapitali - waqt li bħalissa huma jiddependu laktar fuq il-finanzjament bankarju.



Bħala parti mill-isforzi tagħha biex issaħħaħ l-istituzzjonijiet eżistenti, il-Kummissjoni
pproponiet li ttejjeb ir-rappreżentanza esterna taż-żona tal-euro f’organizzazzjonijiet
finanzjarji internazzjonali bħalma huma l-FMI, b’implimentazzjoni gradwali sal-2025.
Għad trid tibdaIl-ħidma rigward passi ulterjuri lejn rappreżentanza unifikata. IlKummissjoni ssostni wkoll l-isforzi tal-Grupp tal-Euro biex tiżgura trasparenza akbar taddokumenti u tal-proċedimenti tagħha.
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