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Il-parti preventiva tal-Patt ta’ Stabbilità u Tkabbir: il-
Kummissjoni ma żguratx li l-objettiv prinċipali tar-
Regolament intlaħaq, jgħidu l-Awdituri tal-UE 

Bl-istabbiliment tar-regoli ta’ implimentazzjoni u permezz ta’ deċiżjonijiet individwali, il-Kummissjoni 
Ewropea użat is-setgħat diskrezzjonali b’mod estensiv biex tnaqqas ir-rekwiżiti ta’ aġġustament. B’hekk, 
skont il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, hija ma tatx l-importanza meħtieġa għall-ilħuq tal-objettiv prinċipali 
tar-Regolament dwar il-parti preventiva. Dan huwa partikolarment preokkupanti fil-każ ta’ bosta Stati 
Membri b’proporzjonijiet ta’ dejn għoljin li jistgħu jiskattaw tħassib fis-suq dwar is-sostenibbiltà fiskali 
tagħhom f’reċessjoni futura.  

Il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir (PST) huwa sett ta’ regoli maħsuba biex jiżguraw li l-Istati Membri tal-UE jibqa’ 
jkollhom finanzi pubbliċi sodi u li huma jikkoordinaw il-politiki fiskali tagħhom, peress li kriżi fiskali fi Stat 
Membru wieħed tista’ tikkawża problemi għall-oħrajn. Il-PST jikkonsisti f’żewġ partijiet: (1) il-parti 
magħrufa sew, jiġifieri l-“parti korrettiva” jew il-Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv (EDP) li hija ffukata fuq it-
tnaqqas tad-defiċits nominali għal taħt it-3 % tal-PDG, u (2) il-parti inqas magħrufa, jiġifieri l-“parti 
preventiva” li tirrikjedi li l-Istati Membri jġibu l-bilanċi strutturali tal-baġit tagħhom (jiġifieri dawk li jeskludu 
l-effetti taċ-ċikli ekonomiċi) f’konformità mal-miri speċifiċi għall-pajjiżi, magħrufa bħala “Objettivi ta’ 
Terminu Medju” (OTM). 

L-għan prinċipali tar-Regolament dwar il-parti preventiva huwa li l-Istati Membri jikkonverġu, f’perjodu ta’ 
żmien raġonevolment rapidu, lejn dawn l-OTM. Ladarba l-OTM ikunu ntlaħqu, dan ikun jiżgura żewġ 
affarijiet: (1) li l-Istati Membri jkollhom marġni biex jimmanuvraw matul ir-reċessjonijiet u (2) li fl-Istati 
Membri b’ħafna dejn, il-proporzjonijiet ta’ dejn jonqsu għal-limitu massimu stabbilit fit-Trattat. 
Madankollu, ir-regoli ta’ implimentazzjoni u l-preċedenti stabbiliti mill-Kummissjoni ma jiżgurawx li dawn l-
objettivi jintlaħqu f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, anke jekk il-kundizzjonijiet ekonomiċi ikunu normali.  

“Id-dispożizzjonijiet dwar il-flessibbiltà li introduċiet il-Kummissjoni mhumiex marbuta biż-żmien għall-
perjodu ta’ kriżi u, fil-fatt, kienu eċċessivi fil-prattika“, qal Neven Mates, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri responsabbli għar-rapport. “B'riżultat ta' dan, fil-perjodu ta’ rkupru u ta’ espansjoni (2014-2018), 
il-bilanċi strutturali f’bosta pajjiżi b’ħafna dejn jew iddevjaw mill-Objettivi ta’ Terminu Medju tagħhom jew 
inkella kkonverġew lejhom b’pass tant bil-mod, li ma jistax jiġi ggarantit li jsir titjib sostanzjali qabel ma 
jkun hemm reċessjoni oħra.”  

http://www.eca.europa.eu/
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L-awdituri sabu wkoll li l-konċessjonijiet għar-riformi strutturali ma jikkorrispondux mal-ispejjeż baġitarji 
reali ta’ dawn ir-riformi, u li, minflok, il-Kummissjoni qed tużahom bħala “strument ta’ inċentivazzjoni”. Din 
il-prattika mhijiex sostnuta mir-Regolament dwar il-parti preventiva. Barra minn hekk, il-klawsola tal-
investiment ma tiżgurax li l-proporzjon tal-investiment pubbliku għall-PDG jiżdied fis-sena li għaliha din iż-
żieda tiġi approvata: hija tirrikjedi żieda f’termini nominali biss. Barra dan, il-klawsola tippermetti li fis-snin 
li ġejjin ikun hemm żidiet fl-infiq li mhuwiex relatat mal-investiment. Dan jirriżulta f’dewmien ta’ bosta snin 
għall-ilħuq tal-Objettivi ta’ Terminu Medju.  

Il-kredibbiltà tal-parti preventiva kompliet tiddgħajjef minħabba l-iżviluppi fil-parti korrettiva, li ġiet 
implimentata b’tali mod li r-rekwiżiti tagħha jistgħu jiġu ssodisfati kompletament fil-każ biss li jkun hemm 
irkupru ċikliku. B’riżultat ta’ dan, l-Istati Membri li jkunu ġew suġġetti għal EDP mhumiex meħtieġa 
jissodisfaw ir-rekwiżiti relatati mat-titjib tal-bilanċi strutturali, għall-kuntrarju ta’ dak li jkollhom jagħmlu 
taħt il-parti preventiva. 

Fl-aħħar nett, l-awdituri sabu li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi, li huma rilevanti u li ġew 
adottati mill-Kunsill, ma jispjegawx biżżejjed ir-raġunijiet għall-aġġustamenti fiskali jew ir-riskji jekk l-Istati 
Membri jonqsu milli jissodisfawhom. 

L-awdituri għamlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet li huma intenzjonati jsaħħu s-sistema b’mod ikkoordinat, 
fosthom:  

• Li l-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni ta’ devjazzjonijiet kontinwi mill-perkors ta’ aġġustament 
meħtieġ, fuq bosta snin; 

• Li hija tiżgura li l-objettivi baġitarji ta’ terminu medju jintlaħqu f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, 
b’regoli aktar stretti għall-Istati Membri li jkollhom ħafna dejn; 

• Li l-konċessjoni għar-riformi tkun tkopri biss l-ispejjeż diretti relatati mar-riformi, u li, bl-istess 
mod, il-konċessjoni għal avvenimenti mhux tas-soltu tkun tkopri biss l-ispejjeż direttament relatati. Il-
konċessjoni għall-investiment ma għandhiex tippermetti żidiet fl-infiq li mhuwiex relatat mal-investiment 
fis-snin li ġejjin;  

• Li l-aġġustamenti meħtieġa taħt il-parti korrettiva u dik preventiva jkunu armonizzati: L-
aġġustamenti meħtieġa taħt il-parti korrettiva ma għandhomx ikunu aktar dgħajfin minn dawk meħtieġa 
taħt il-parti preventiva; 

• Li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi jkun fihom rekwiżiti espliċiti, bi spjegazzjoni aktar 
ċara tal-loġika tagħhom u tar-riskji jekk ma jiġux implimentati;  

• Li l-Kummissjoni tiżgura li l-Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza (PSK) tal-Istati Membri jkunu 
jinkludu aktar informazzjoni dwar il-miżuri ta’ dħul u ta’ nfiq. 

Fl-aħħar nett, l-awdituri jqisu li l-leġiżlazzjoni stabbilita attwalment tipprovdi l-possibbiltà li l-Kummissjoni 
tindirizza r-rakkomandazzjonijiet kollha tagħna, billi l-objettiv prinċipali tar-Regolament għandu jieħu 
preċedenza fuq il-possibbiltajiet ta’ flessibbiltà awtorizzati.  

Nota lill-Edituri 

Il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir ġie stabbilit fl-1997 u ġie riformat fl-2005 u fl-2011. Huwa ftehim vinkolanti 
bejn l-Istati Membri kollha tal-UE dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Maastricht li 
jikkonċernaw is-sostenibbiltà tal-politiki fiskali tal-Istati Membri. Il-loġika għas-sorveljanza hija li l-politiki 
fiskali ta’ pajjiż wieħed jistgħu jaffettwaw lil pajjiżi oħra b’mod avvers, u dan huwa partikolarment evidenti 
fl-unjonijiet monetarji. 
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Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil partijiet 
ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 18/2018 “L-objettiv prinċipali tal-parti preventiva tal-Patt ta’ Stabbilità u Tkabbir 
qiegħed jintlaħaq?” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 

 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/ecadefault.aspx

