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FUNZJONI TA’ STABBILIZZAZZJONI
“Meta baġit nazzjonali ma setgħax jirrispondi għax-xokkijiet fuq is-swieq
finanzjarji jew sovrani, kulħadd sofra. Il-kontribwenti tat-taxxa ħallsu prezz
kiefer: għall-banek li kellhom bżonn sostenn ta’ emerġenza u l-gvernijiet li
ma setgħux jiffinanzjaw lilhom infushom iktar.”
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, Brussell, it-13 ta’ Ottubru 2016

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi viżjoni ta’ kif ċerti funzjonijiet baġitarji li huma essenzjali għażżona tal-euro u l-UE b’mod ġenerali jistgħu jiġu żviluppati fil-qafas tal-finanzi pubbliċi tal-UE tal-lum u ta’ għada.
F’din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni tippreżenta xi karatteristiċi ewlenin għall-introduzzjoni ta’ funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni bħala mezz biex jinżamm il-livell tal-investiment f’każ ta’ xokkijiet asimmetriċi kbar. Funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni
fil-livell Ewropew tkun toffri l-possibilità li tattiva rapidament ir-riżorsi biex jittrattaw xokkijiet asimmetriċi kbar li ma
jistgħux jiġu ġestiti fuq livell nazzjonali biss.
Il-funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni hija maħsuba għall-Istati Membri taż-żona tal-euro u hija miftuħa għal dawk kollha li jixtiequ
jipparteċipaw.

Il-ħarsien tal-investiment f’każ ta’ xokkijiet asimmetriċi kbar
Għall-perjodu ta’ wara l-2020, il-Kummissjoni tippjana funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni li tista’ tappoġġa l-livelli tal-investiment fuq livell nazzjonali u li tista’ tiġi żviluppata biż-żmien. Din tkun fl-għamla ta’ veikolu dedikat ġestit mill-Kummissjoni
li jista’ jlaqqa’ sorsi differenti ta’ finanzjament flimkien fuq livell Ewropew.
Dan il-veikolu jkun ibbażat fuq il-loġika tal-Iskema Ewropea ta’ Protezzjoni tal-Investiment u se jkollu l-għan li jappoġġa prijoritajiet identifikati tajjeb u proġetti diġà ppjanati jew attivitajiet fuq livell nazzjonali.
Soġġett għal kriterji ta’ eliġibbiltà stretti u mekkaniżimu ta’ skattar, Stat Membru li jaffaċċja xokk asimetriku kbir awtomatikament ikun intitolat li jibbenefika minn assistenza provduta mill-funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni. Jibda jaħdem sostenn
imħallat abbażi ta’ self u sostenn tal-baġit, li jista’ jkun ibbażat fuq tliet komponenti:
1. Il-baġit tal-UE u l-Fond Monetarju Ewropew jistgħu jipprovdu self garantit mill-baġit tal-UE. L-Istat Membru benefiċjarju jagħti rimborż ta’ dak is-self lill-funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni.
2. Il-baġit tal-UE jista’ jipprovdi xi sostenn ta’ għotjiet limitat ibbaġitjat annwalment lill-Istati Membri kkonċernati.
3. Mekkaniżmu ta’ assigurazzjoni bbażat fuq il-kontribuzzjonijiet volontarji tal-Istati Membri jista’ jikkomplementa
s-sostenn ta’ għotjiet tal-funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni biż-żmien.
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Karatteristiċi prinċipali ta’ funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni
▶ Distinta minn strumenti eżistenti fis-sett ta’ għodod ta’ finanzi pubbliċi tal-UE u komplementari għalihom: Din il-funzjoni
jeħtieġ li timla l-vojt bejn, minn naħa waħda, strumenti eżistenti finanzjati mill-baġit tal-UE għall-impjiegi, it-tkabbir
u l-investiment u, min-naħa l-oħra, assistenza finanzjarja skont il-Fond Monetarju Ewropew f’każijiet estremi.
▶ Tikkontribwixxi għall-istabbiltà finanzjarja: Jeħtieġ li tnaqqas ir-riskju li Stat Membru benefiċjarju jispiċċa jkollu
bżonn programm ta’ Fond Monetarju Ewropew.
▶ Ekonomikament sinifikanti fl-istat fiss: Jeħtieġ li tkun kbira biżżejjed biex tipprovdi stabbilizzazzjoni reali fuq livell
ta’ Stat Membru.
▶ F’waqtha u effettiva: Jeħtieġ li tkun kapaċi tiġi attivata awtomatikament u b’mod rapidu abbażi ta’ parametri definiti
minn qabel.
▶ Tikkontribwixxi għal politika fiskali soda u tnaqqas il-periklu morali: Ikun hemm kriterji ta’ eliġibbiltà stretti u definiti
minn qabel abbażi ta’ politiki makroekonomiċi sodi sabiex tiġi aċċessata l-funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni. Huma biss dawk
l-Istati Membri li jkunu konformi mal-qafas ta’ sorveljanza tal-UE matul il-perjodu ta’ qabel ix-xokk asimetriku kbir li jkunu
eliġibbli għal aċċess.

Il-komplementarjetà ta’ ammortizzaturi nazzjonali
Il-baġits nazzjonali se jkomplu jkunu l-istrument ta’ politika fiskali biex l-Istati Membri jindirizzaw kambjamenti f’ċirkostanzi
ekonomiċi. Funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni fuq livell Ewropew tikkomplementa biss ir-rwol ta’ stabbilizzazzjoni li għandhom
il-baġits nazzjonali tal-Istati Membri.
Dan huwa għalhiex l-Istati Membri jeħtieġu jkomplu jibnu u jżommu buffers fiskali xierqa, b’mod notevoli fi żminijiet tajbin,
kif previst mill-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. Huwa biss f’każ li dawn il-buffers u stabbilizzaturi ma jkunux biżżejjed, f’każ ta’
xokkijiet asimmetriċi kbar, li l-funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni Ewropea għandha tiġi attivata.

Ideat komplementari
Il-Kummissjoni spjegat tliet għażliet differenti fid-Dokument ta’ Riflessjoni tagħha dwar l-Approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja.
▶ Skema Ewropea ta’ Protezzjoni tal-Investiment tista’ tipproteġi l-investiment fil-każ ta’ kriżi, billi tappoġġa prijoritajiet
identifikati tajjeb u proġetti jew attivitajiet diġà ppjanati jew fuq livell nazzjonali, bħall-infrastruttura jew l-iżvilupp tal-ħiliet.
▶ Skema Ewropea ta’ Riassigurazzjoni tal-Qgħad tista’ taġixxi bħala “fond ta’ riassigurazzjoni” għal skemi tal-qgħad nazzjonali.
▶ Fond għal meta jkun hemm bżonn jista’ jakkumula fondi minn Stati Membri fuq bażi regolari u jiġu attiviati żborzi fuq
bażi definita minn qabel.
Il-Kummissjoni tenfasizza li dawn l-għażliet kollha għandhom il-merti tagħhom u jistgħu wkoll jiġu magħquda biż-żmien.
Filwaqt li tħares ‘il quddiem, il-Kummissjoni taħseb li huwa importanti li jiġi meqjus ukoll ir-rwol futur tal-istrumenti eżistenti
skont il-baġit tal-UE. Dawn jinkludu l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, il-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE u l-Fond Ewropew
ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni.
Sistema modernizzata ta’ riżorsi proprji għall-baġit tal-UE tista’ wkoll tikkontribwixxi għal ċertu grad ta’ stabbilizzazzjoni
ekonomika fil-futur.
Żieda temporanja tar-rata ta’ kofinanzjament tal-UE u/jew modulazzjoni possibbli fil-livell ta’ prefinanzjament tal-Fondi
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej ukoll jista’ jkollha rwol.
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Għan: Sa nofs l-2019, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jikkonkludu
diskussjonijiet dwar proposti biex itejbu l-funzjonament taż-żona tal-euro
u jadottaw, fil-kuntest tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020,
funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni.
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