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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

 Din l-inizjattiva hija segwitu għall-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-

6 ta' Diċembru 2017 dwar strumenti baġitarji ġodda għal żona tal-euro stabbli li hija parti 

minn pakkett ta' inizjattivi li japprofondixxu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa. 

 

L-Unjoni Ewropea għadha qed tiffaċċja diskrepanza importanti fl-investiment, li ddgħajjef 

b'mod sinifikanti t-tkabbir fit-tul tal-UE b'effetti negattivi konsiderevoli fuq il-ħolqien tal-

impjiegi u l-koeżjoni ekonomika u soċjali. Il-kriżi globali wriet il-limitazzjonijiet kbar tal-

istrumenti disponibbli tal-Istati Membri individwali, ibbażati kważi esklussivament fuq il-

politika monetarja unika. L-arkitettura kurrenti tal-UEM mhijiex mgħammra biex ittaffi 

xokkijiet asimmetriċi kbar u biex tiżgura b'mod effettiv iż-żamma tal-livelli tal-investiment 

pubbliku tal-Istati Membri, speċjalment f'ekonomiji żgħar miftuħa. Żona tal-euro aktar 

integrata toħloq aktar stabbiltà u prosperità għall-Unjoni kollha. L-approfondiment tal-UEM 

jeħtieġ azzjonijiet determinati mhux biss minn Stati Membri iżda wkoll appoġġ adegwat mill-

istrumenti baġitarji u tal-koordinazzjoni tal-politika tal-UE. 

 

Il-funzjoni ta' stabbilizzazzjoni hija mfassla għall-Istati Membri taż-żona tal-euro kif ukoll 

għall-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro, li qed jipparteċipaw fil-Mekkaniżmu tar-

Rata tal-Kambju Ewropew (ERM II). Il-proposta se tikkumplimenta l-istrumenti eżistenti tal-

Unjoni għall-finanzjament tal-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment u l-politiki fiskali nazzjonali 

kif ukoll l-assistenza finanzjarja għall-indirizzar ta' diffikultajiet finanzjarji severi bħall-

Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Finanzjarja (EFSM) u l-MES. 

 

Il-Funzjoni Ewropea ta' Stabbilizzazzjoni tal-Investimenti proposta għandha tgħin 

tistabbilizza l-investiment pubbliku eliġibbli, fil-forma ta' self u sussidju tar-rata tal-imgħax, 

fl-Istati Membri milquta minn xokkijiet asimmetriċi kbar meta l-operazzjoni tal-istabilizzaturi 

awtomatiċi nazzjonali ma tkunx biżżejjed, il-politika fiskali nazzjonali tiffaċċja kompromess 

kumpless bejn l-istabbilizzazzjoni u s-sostenibbiltà, il-politika monetarja tkun ristretta u l-

koordinazzjoni tal-politika fiskali tkun laħqet il-limiti tagħha. Fuq perjodu ta' żmien twil, din 

l-iskema se tgħin tipprevjeni tnaqqis fit-tkabbir u l-impjiegi u finanzjament aħjar tal-politiki 

ta' koeżjoni soċjali kontroċikliċi. 

 

Id-deċiżjoni li jiġi pprovdut appoġġ hija bil-kundizzjoni li l-Istat Membru kkonċernat 

jissodisfa l-kriterji stretti tal-eliġibbiltà fuq il-bażi tal-konformità mad-deċiżjonijiet u r-

rakkomandazzjonijiet skont il-qafas ta' sorveljanza fiskali u makroekonomiku. Il-kriterji 

addizzjonali għall-attivazzjoni tal-appoġġ taħt l-istrument huma bbażati fuq skattatur tal-

qgħad doppju, minħabba l-fatt li żidiet sinifikanti fir-rati tal-qgħad nazzjonali huma indikatur 

sinifikanti tal-impatt ta' xokk asimmetriku kbir. Is-self li l-Kummissjoni tista' tagħti huma 

limitati għal livell massimu fiss ta' EUR 30 biljun. 

 

Ir-Rapporteur jappoġġa l-għan tar-Regolament u jipproponi wkoll li jiġi enfasizzat li s-

solidarjetà u l-koeżjoni bejn l-Istati Membri huma fundamentali għar-reżiljenza tal-UEM. Fl-

opinjoni tiegħu, ir-Rapporteur fittex ukoll li jsaħħaħ il-ħtieġa li jitwettqu l-prinċipji tal-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali permezz tal-qafas tas-Semestru Ewropew u l-

importanza li jiġu indirizzati l-inugwaljanzi u li jinkisbu l-objettivi tal-istabbiltà, it-tkabbir u l-

impjiegi. 
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Ir-Rapporteur jemmen li dan l-istrument għandu jiġi stabbilit biex jippreserva l-investiment 

pubbliku, jassorbi x-xokkijiet u jipprevjeni l-kontaġju lil pajjiżi oħra. Madankollu, ir-

Rapporteur huwa konxju tal-fatt li dan jista' jkun pass għal mekkaniżmi futuri li jipprovdu 

funzjoni ta' stabbilizzazzjoni makroekonomika. 

 

Fi żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament u kull ħames snin wara, il-

Kummissjoni se teżamina l-kwalità tas-sistemi u tal-prattiki tal-ġestjoni tal-investiment 

pubbliku fl-Istati Membri. Ir-Rapporteur jipproponi li jżid aktar indikaturi soċjali u tal-

impjiegi sabiex jitkejlu aħjar l-effetti ta' dan ir-Regolament fuq il-post. Barra minn hekk, ir-

Rapporteur fittex ukoll li jevalwa l-effettività tal-kriterji ta' attivazzjoni u l-possibbiltà li fil-

futur tiġi estiża u/jew introdotta l-flessibbiltà. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom: 

Emenda  1 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-promozzjoni ta' koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali u l-

istabbiliment ta' unjoni ekonomika u 

monetarja (UEM) huma objettivi ewlenin 

tat-Trattati. 

(1) Il-promozzjoni ta' koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali, is-

solidarjetà fost l-Istati Membri, l-iżvilupp 

sostenibbli tal-Ewropa u l-istabbiliment ta' 

unjoni ekonomika u monetarja (UEM) 

huma objettivi ewlenin tat-Trattati. Barra 

minn hekk, jenħtieġ li jitqiesu r-rekwiżiti 

relatati mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' 

impjieg, il-garanzija ta' protezzjoni soċjali 

adegwata, il-ġlieda kontra l-esklużjoni 

soċjali, u livell għoli ta' edukazzjoni, 

taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem; 

 

Emenda  2 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika (2) It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 
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fost l-Istati Membri li l-munita tagħhom 

hija l-euro jikkontribwixxi għall-istabbiltà 

tal-unjoni monetarja u għall-iżvilupp 

armonjuża tal-Unjoni inġenerali. 

soċjali u territorjali fost l-Istati Membri 

jikkontribwixxi għall-istabbiltà tal-unjoni 

monetarja u għall-iżvilupp armonjuża tal-

Unjoni inġenerali, filwaqt li jiġu mmirati l-

impjieg sħiħ u l-koeżjoni soċjali. 

 

Emenda  3 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-Istati Membri jenħtieġ li jwettqu 

l-politiki ekonomiċi tagħhom u jenħtieġ li 

jikkoordinawhom b'tali mod li jilħqu l-

objettiv tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali. 

(3) L-Istati Membri jenħtieġ li jwettqu 

l-politiki ekonomiċi, tal-impjiegi u soċjali 

tagħhom b'tali mod li jilħqu l-objettivi tal-

istabbiltà, it-tkabbir u l-ħolqien tal-

impjiegi, isaħħu l-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali u l-inklużjoni soċjali u 

jikkontribwixxu għat-twettiq tad-drittijiet 

u tal-prinċipji stabbiliti fil-Pilastru 

Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. L-Istati 

Membri jenħtieġ li jkollhom l-għan li 

jeliminaw l-inugwaljanzi u jippromwovu 

l-ugwaljanza bejn iċ-ċittadini; 

 

Emenda  4 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Il-kriżi finanzjarja bla preċedent u 

t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku li laqtu lid-

dinja u liż-żona tal-euro wrew li fiż-żona 

tal-euro l-istrumenti disponibbli bħall-

politika monetarja unika, l-istabilizzaturi 

fiskali awtomatiċi u l-miżuri tal-politika 

fiskali diskrezzjonarja fil-livell nazzjonali 

huma mhumiex biżżejjed biex jassorbu 

xokkijiet asimetriċi kbar. 

(4) Il-kriżi finanzjarja bla preċedent u 

t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku globali 

wrew il-limitazzjonijiet fiż-żona tal-euro 

tal-istrumenti disponibbli bħall-politika 

monetarja unika u l-istabilizzaturi fiskali 

awtomatiċi, l-implimentazzjoni tar-riformi 

strutturali u l-miżuri tal-politika fiskali 

diskrezzjonarja fil-livell nazzjonali. L-

iżvilupp tal-istabilizzaturi, bħall-FESI, 

huma meħtieġa sabiex jassorbu xokkijiet 

asimmetriċi kbar li jistgħu jwasslu għal 

żbilanċi u inugwaljanzi soċjali, u jolqtu 

b'mod sproporzjonat lil dawk l-aktar 
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vulnerabbli f'ħafna Stati Membri. 

Għalhekk hemm bżonn li jiġu żviluppati 

strumenti li jsaħħu s-solidarjetà politika u 

baġitarja fil-livell tal-UE. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) L-Unjoni Ewropea għadha tħabbat 

wiċċha ma' diskrepanza importanti fl-

investiment, fatt li jdgħajjef b'mod 

sinifikanti t-tkabbir fit-tul tal-UE. Bosta 

Stati Membri esperjenzaw tnaqqis 

sinifikanti fid-defiċits tal-kont kurrenti 

tagħhom u tnaqqis fil-kost ta' unità 

lavorattiva, iżda d-dejn estern nett 

f'perċentwali tal-PDG ma naqasx fil-biċċa 

l-kbira tal-Istati Membri u f'xi wħud 

minnhom saħansitra żdied b'effetti 

negattivi konsiderevoli fuq il-ħolqien tal-

impjiegi u l-koeżjoni ekonomika u soċjali; 

 

Emenda  6 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Sabiex jiġi ffaċilitat l-aġġustament 

makroekonomiku u jittaffew ix-xokkijiet 

asimetriċi kbar fl-istruttura istituzzjonali 

attwali, l-Istati Membri li l-munita 

tagħhom hija l-euro u Stati Membri oħrajn 

li jipparteċipaw fil-mekkaniżmu tar-rata 

tal-kambju (ERM II) jridu jiddependu aktar 

fuq l-istrumenti li jifdal tal-politika 

ekonomika, bħall-istabilizzaturi fiskali 

awtomatiċi u miżuri fiskali diskrezzjonarji 

oħra, li b'mod ġenerali jagħmlu l-

aġġustament aktar diffiċli. Is-sekwenza tal-

kriżi fiż-żona tal-euro tissuġġerixxi wkoll 

dipendenza qawwija fuq il-politika 

(5) Sabiex jiġi ffaċilitat l-aġġustament 

makroekonomiku u jittaffew ix-xokkijiet 

asimmetriċi kbar fl-istruttura istituzzjonali 

attwali, l-Istati Membri li l-munita 

tagħhom hija l-euro u Stati Membri oħrajn 

li jipparteċipaw fil-mekkaniżmu tar-rata 

tal-kambju (ERM II) jridu jiddependu aktar 

fuq l-istrumenti li jifdal tal-politika 

ekonomika, bħall-istabilizzaturi fiskali 

awtomatiċi u miżuri fiskali diskrezzjonarji 

oħra strettament f'livell nazzjonali, li 

b'mod ġenerali jagħmlu l-aġġustament 

aktar diffiċli, u speċjalment għal dawk l-

aktar vulnerabbli. Is-sekwenza tal-kriżi 
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monetarja unika biex tipprevedi għall-

istabbilizzazzjoni makroekonomika 

f'ċirkostanzi makroekonomiċi severi. 

fiż-żona tal-euro tissuġġerixxi wkoll 

dipendenza qawwija fuq il-politika 

monetarja unika biex tipprevedi għall-

istabbilizzazzjoni makroekonomika 

f'ċirkostanzi makroekonomiċi severi. 

Strumenti politiċi u ekonomiċi 

implimentati sew fil-livell tal-Unjoni 

jistgħu jgħinu biex jindirizzaw din il-

problema. 

 

Emenda  7 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Għalhekk huma meħtieġa strumenti 

addizzjonali biex fil-futur jevitaw li 

xokkijiet asimetriċi kbar jirriżultaw 

f'sitwazzjonijiet aktar profondi u usa' ta' 

stress u jdgħajfu l-koeżjoni. 

(7) Għalhekk huma meħtieġa strumenti 

addizzjonali biex fil-futur jevitaw il-

possibbiltà li xokkijiet asimmetriċi kbar 

jirriżultaw f'sitwazzjonijiet aktar profondi u 

usa' ta' stress u jdgħajfu l-koeżjoni 

ekonomika, territorjali u soċjali u jżidu l-

inugwaljanzi u l-faqar. Dawn l-istrumenti 

jenħtieġ li jkunu effiċjenti fil-ħolqien tal-

impjiegi. L-arkitettura kurrenti tal-UEM 

mhijiex mgħammra biżżejjed bil-

possibbiltà li ttaffi xokkijiet asimmetriċi 

kbar permezz ta' mekkaniżmi li 

jippermettu li jiżguraw b'mod effettiv iż-

żamma tal-livell ta' investiment pubbliku 

tal-Istati Membri, inkluż l-appoġġ tal-

iskemi tal-impjieg nazzjonali li mhuwiex 

biss indispensabbli għall-produttività iżda 

wkoll għall-benessri u l-koeżjoni taċ-

ċittadini;  

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) B'mod partikolari, sabiex l-Istati 

Membri li l-munita tagħhom hija l-euro 

jiġu appoġġjati biex iwieġbu aħjar għaċ-

(8) B'mod partikolari, sabiex l-Istati 

Membri li l-munita tagħhom hija l-euro 

jiġu appoġġjati biex iwieġbu aħjar għaċ-
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ċirkostanzi ekonomiċi li jinbidlu malajr u 

biex tiġi stabilizzata l-ekonomija tagħhom 

billi jinżamm l-investiment pubbliku fil-

każ ta' xokkijiet asimetriċi kbar, jenħtieġ li 

tiġi stabbilita Funzjoni Ewropea ta' 

Stabbilizzazzjoni tal-Investiment (FESI). 

ċirkostanzi ekonomiċi li jinbidlu malajr u 

biex tiġi stabilizzata l-ekonomija tagħhom 

billi jinżamm l-investiment pubbliku fil-

każ ta' xokkijiet asimmetriċi kbar, jenħtieġ 

li tiġi stabbilita Funzjoni Ewropea ta' 

Stabbilizzazzjoni tal-Investiment (FESI). 

Il-FESI jenħtieġ li tqis l-iskala tax-

xokkijiet asimmetriċi u l-ħtieġa li 

tipprevjeni l-kontaġju għaż-żona tal-euro; 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-FESI jenħtieġ li jkun strument 

tal-Unjoni li jikkomplementa l-politiki 

fiskali nazzjonali. Jenħtieġ li wieħed 

ifakkar li l-Istati Membri jenħtieġ li jsegwu 

politiki fiskali sodi u jibnu buffers fiskali fi 

żminijiet ekonomiċi favorevoli. 

(10) Il-FESI jenħtieġ li tkun strument 

tal-Unjoni li jikkomplementa l-politiki 

fiskali nazzjonali. Jenħtieġ li wieħed 

ifakkar li l-Istati Membri jenħtieġ li jsegwu 

politiki fiskali, soċjali u tal-impjiegi 

inklużivi u sodi u jibnu buffers fiskali fi 

żminijiet ekonomiċi favorevoli. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Fil-livell tal-Unjoni, il-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika tas-

Semestru Ewropew huwa l-qafas biex jiġu 

identifikati l-prijoritajiet nazzjonali ta' 

riforma u tiġi mmonitorjata l-

implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 

Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 

investiment multiannwali nazzjonali 

proprji tagħhom biex jappoġġjaw dawn il-

prijoritajiet tar-riforma. Dawn l-istrateġiji 

jenħtieġ li jiġu ppreżentati flimkien mal-

Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 

bħala mod biex jippreżentaw u 

jikkoordinaw proġetti ta' investiment ta' 

prijorità li għandhom jiġu appoġġjati minn 

(11) Fil-livell tal-Unjoni, il-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika, tal-

impjiegi u soċjali tas-Semestru Ewropew 

huwa l-qafas biex jiġu identifikati l-

prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u tiġi 

mmonitorjata l-implimentazzjoni tagħhom. 

L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 

investiment multiannwali nazzjonali 

proprji tagħhom biex jappoġġjaw dawn il-

prijoritajiet tar-riforma. Dawn l-istrateġiji 

jenħtieġ li jiġu ppreżentati flimkien mal-

Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 

bħala mod biex jippreżentaw u 

jikkoordinaw proġetti ta' investiment ta' 

prijorità li għandhom jiġu appoġġjati minn 
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finanzjament nazzjonali u/jew tal-Unjoni. 

Dawn jenħtieġ li jservu wkoll biex il-

finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod 

koerenti u jiġi massimizzat il-valur miżjud 

tal-appoġġ finanzjarju li jiġi riċevut b'mod 

partikolari mill-programmi appoġġjati mill-

Unjoni fl-ambitu tal-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond 

Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 

il-FESI u l-InvestEU, fejn rilevanti. 

finanzjament nazzjonali u/jew tal-Unjoni. 

Dawn jenħtieġ li jservu wkoll biex il-

finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod 

koerenti u jiġi massimizzat il-valur miżjud 

tal-appoġġ finanzjarju li jiġi riċevut b'mod 

partikolari mill-programmi appoġġjati mill-

Unjoni fl-ambitu tal-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond 

Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 

il-FESI u l-InvestEU, fejn rilevanti. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Il-Mekkaniżmu Ewropew ta' 

Stabbiltà (MES) jew is-suċċessur legali 

tiegħu jistgħu jipprovdu aktar appoġġ, 

minbarra l-appoġġ mill-FESI. 

(12) Il-Mekkaniżmu Ewropew ta' 

Stabbiltà (MES) jew is-suċċessur legali 

tiegħu jistgħu jipprovdu aktar appoġġ, 

minbarra l-appoġġ mill-FESI. L-istrument 

tal-FESI jenħtieġ li jitqies bħala pass fl-

iżvilupp tul iż-żmien tal-mekkaniżmi 

għall-fini tal-istabbilizzazzjoni 

makroekonomika, li huwa raġuni 

essenzjali biex jiġu indirizzati l-qgħad fost 

iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul u nuqqasijiet 

soċjali oħrajn; 

 

Emenda  12 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-attivazzjoni tal-appoġġ tal-FESI 

jenħtieġ li għalhekk tiġi ddeterminata 

permezz ta' skattatur doppju tal-

attivazzjoni bbażat kemm fuq il-livell tar-

rata tal-qgħad nazzjonali meta mqabbla 

mal-medja tal-passat tagħha kif ukoll fuq 

it-tibdil fil-qgħad meta mqabbel ma’ ċertu 

(14) L-attivazzjoni tal-appoġġ tal-FESI 

jenħtieġ li għalhekk tiġi ddeterminata 

permezz ta' skattatur doppju tal-

attivazzjoni bbażat fuq il-livell tar-rata tal-

qgħad nazzjonali meta mqabbla mal-medja 

tal-passat tagħha u fuq it-tibdil fil-qgħad 

meta mqabbel ma' ċertu livell limitu. 

Huma meħtieġa indikaturi supplimentari 
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livell limitu. li jikkomplementaw ir-rata tal-qgħad 

sabiex tingħata stampa aktar sħiħa tal-

impatti fis-suq tax-xogħol. L-indikaturi 

dwar il-ħaddiema part-time li xogħolhom 

ma jisfruttax il-kapaċitajiet tagħhom kif 

ukoll il-livell tal-popolazzjoni fir-riskju 

tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali jistgħu 

jipprovdu wkoll stampa aktar preċiża tal-

impatt reali tal-qgħad fuq l-istabbiltà 

makroekonomika tal-Istat Membru 

kkonċernat. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Fl-2017, kien hemm 8.973 miljun 

ħaddiem part-time li xogħolhom ma 

jisfruttax il-kapaċitajiet tagħhom fl-UE-

28. Barra minn hekk, 8.127 miljun 

persuna kienu disponibbli biex jaħdmu, 

iżda ma fittxewx xogħol, u 2.289 miljun 

persuna oħra kienu qed ifittxu xogħol 

mingħajr ma setgħu jibdew jaħdmu 

f'perjodu ta' żmien qasir. Dawn l-aħħar 

żewġ gruppi normalment jissejħu flimkien 

bħala l-forza tax-xogħol addizzjonali 

potenzjali. B'kollox, dan ifisser li fl-2017 

u fl-UE-28, 19.389 miljun persuna dehru 

li kienu qiegħda, mingħajr ma ssodisfaw 

il-kriterji kollha tal-ILO biex jiġu 

kklassifikati bħala persuni qiegħda. Dan 

huwa kważi l-istess ammont ta' persuni li 

kienu qiegħda skont il-kriterji tal-ILO 

(18.776 miljun). 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-kriterji tal-eliġibbiltà stretti (15) Il-kriterji tal-eliġibbiltà stretti 
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bbażati fuq il-konformità ma' deċiżjonijiet 

u rakkomandazzjonijiet skont il-qafas ta' 

sorveljanza fiskali u ekonomika tal-Unjoni 

fi żmien sentejn qabel it-talba għall-appoġġ 

tal-FESI jenħtieġ li jiġu ssodisfati mill-Istat 

Membru li jitlob l-appoġġ tal-FESI sabiex 

ma jonqosx l-inċentiv għal dak l-Istat 

Membru biex isegwi politiki baġitarji 

prudenti. 

bbażati fuq il-konformità ma' deċiżjonijiet 

u rakkomandazzjonijiet skont il-qafas ta' 

sorveljanza fiskali u ekonomika tal-Unjoni 

fi żmien sentejn qabel it-talba għall-appoġġ 

tal-FESI jenħtieġ li jiġu ssodisfati mill-Istat 

Membru li jitlob l-appoġġ tal-FESI sabiex 

ma jonqosx l-inċentiv għal dak l-Istat 

Membru biex isegwi politiki baġitarji 

soċjalment responsabbli u prudenti, 

b'rispett sħiħ għad-drittijiet iggarantiti 

mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. 

 

Emenda  15 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) L-Istati Membri jenħtieġ li jinvestu 

l-appoġġ li jirċievu mill-FESI f'investiment 

pubbliku eliġibbli u anki jżommu l-livell 

tal-investiment pubbliku inġenerali meta 

mqabbel mal-livell medju tal-investiment 

pubbliku matul l-aħħar ħames snin sabiex 

jiġi żgurat li l-objettiv segwit minn dan ir-

Regolament jintlaħaq. F'dan ir-rigward, 

huwa mistenni li l-Istati Membri jenħtieġ li 

jagħtu prijorità biex jinżamm investiment 

eliġibbli fi programmi appoġġjati mill-

Unjoni skont il-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond 

Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali. 

(21) L-Istati Membri jenħtieġ li jinvestu 

l-appoġġ li jirċievu mill-FESI f'investiment 

pubbliku eliġibbli u anki jżommu tal-anqas 

il-livell tal-investiment pubbliku inġenerali 

meta mqabbel mal-livell medju tal-

investiment pubbliku matul l-aħħar ħames 

snin qabel it-talba għal appoġġ sabiex jiġi 

żgurat li l-objettiv segwit minn dan ir-

Regolament jintlaħaq. F'dan ir-rigward, 

huwa mistenni li l-Istati Membri jenħtieġ li 

jagħtu prijorità, fost oħrajn, biex jinżamm 

investiment eliġibbli fi programmi 

appoġġjati mill-Unjoni skont il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 

ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew 

Plus, b'mod partikolari l-azzjonijiet tiegħu 

għall-inklużjoni soċjali, il-Fond għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond 

Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Il-livell massimu tal-investiment (23) Il-livell massimu tal-investiment 
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pubbliku eliġibbli li jista' jkun appoġġjat 

mis-self tal-FESI għal Stat Membru 

jenħtieġ li jiġi stabbilit b'mod awtomatiku 

fuq il-bażi ta' formula li tiġbor il-

proporzjon tal-investiment pubbliku 

eliġibbli għall-prodott domestiku gross 

(PDG) fl-Unjoni fuq perjodu ta' ħames snin 

qabel l-Istat Membru kkonċernat jitlob is-

self u l-PDG tiegħu fuq l-istess perjodu. Il-

livell massimu tal-investiment pubbliku 

eliġibbli jenħtieġ li jiġi skalat ukoll 

permezz ta' fattur ta' gradazzjoni (α) lejn il-

limitu massimu fiss fil-baġit tal-Unjoni. 

Dan il-fattur jiġi stabbilit b'tali mod li meta 

wieħed iħares lura lejn il-kriżi reċenti, l-

appoġġ tal-FESI kollu seta' jingħata lill-

Istati Membri kkonċernati, li kieku l-

mekkaniżmu kien fis-seħħ. 

pubbliku eliġibbli li jista' jkun appoġġjat 

mis-self tal-FESI għal Stat Membru 

jenħtieġ li jiġi stabbilit b'mod awtomatiku 

fuq il-bażi ta' formula li tiġbor il-

proporzjon tal-investiment pubbliku 

eliġibbli għall-prodott domestiku gross 

(PDG) fl-Unjoni fuq perjodu ta' ħames snin 

qabel l-Istat Membru kkonċernat jitlob l-

appoġġ u l-PDG tiegħu fuq l-istess 

perjodu. Il-livell massimu tal-investiment 

pubbliku eliġibbli jenħtieġ li jiġi skalat 

ukoll permezz ta' fattur ta' gradazzjoni (α) 

lejn il-limitu massimu fiss fil-baġit tal-

Unjoni. Dan il-fattur jiġi stabbilit b'tali 

mod li meta wieħed iħares lura lejn il-kriżi 

reċenti, l-appoġġ tal-FESI kollu seta' 

jingħata lill-Istati Membri kkonċernati, li 

kieku l-mekkaniżmu kien fis-seħħ. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Sabiex jiżdied l-impatt tal-

investiment pubbliku u tal-appoġġ 

potenzjali mill-FESI, il-kwalità tas-sistemi 

u tal-prattiki tal-investiment pubbliku tal-

Istati Membri jenħtieġ li tkun żgurata u 

fejn xieraq imsaħħa. Il-valutazzjoni mill-

Kummissjoni jenħtieġ li titwettaq b'mod 

regolari u tieħu l-forma ta' rapport u jekk 

ikun iġġustifikat jinkludi 

rakkomandazzjonijiet biex itejbu l-kwalità 

tas-sistemi u tal-prattiki tal-investiment 

pubbliku fl-Istati Membri. Stat Membru 

jista' jitlob l-assistenza teknika mingħand 

il-Kummissjoni. Dan tal-aħħar jista' 

jwettaq missjonijiet tekniċi. 

(30) Sabiex jiżdied l-impatt tal-

investiment pubbliku u tal-appoġġ 

potenzjali mill-FESI, il-kwalità għolja tas-

sistemi u tal-prattiki ta' ġestjoni tal-

investiment pubbliku tal-Istati Membri 

jenħtieġ li tinkiseb u tinżamm u fejn xieraq 

imsaħħa. Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni 

jenħtieġ li titwettaq b'mod regolari u tieħu 

l-forma ta' rapport u jekk ikun iġġustifikat 

jinkludi rakkomandazzjonijiet biex itejbu l-

kwalità tas-sistemi u tal-prattiki ta' ġestjoni 

tal-investiment pubbliku fl-Istati Membri. 

Stat Membru jista' jitlob l-assistenza 

teknika mingħand il-Kummissjoni biex 

itejjeb is-sistema ta' ġestjoni tal-

investiment pubbliku tiegħu. Dan tal-aħħar 

jista' jwettaq missjonijiet tekniċi. Jenħtieġ 

li jitħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki 

bejn l-Istati Membri; 
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Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-

ftehim interistituzzjonali għal Tfassil Aħjar 

tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, jenħtieġ li 

dan ir-Regolament jiġi evalwat sabiex tiġi 

vvalutata l-effikaċja tiegħu, il-

kontribuzzjoni tiegħu għat-twettiq tal-

politiki ekonomiċi fl-Istati Membri u l-

istrateġija tal-Unjoni għall-impjiegi u t-

tkabbir, u għall-istabbiliment ta' żviluppi 

possibbli oħra li huma meħtieġa sabiex 

jinħoloq mekkaniżmu ta' assigurazzjoni li 

jaqdi l-għan tal-istabbilizzazzjoni 

makroekonomika. Dan se jsir fuq il-bażi 

tal-informazzjoni miġbura permezz ta' 

rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 

jiġu evitati kemm ir-regolamentazzjoni 

żejda kif ukoll il-piżijiet amministrattivi, 

b’mod partikolari fuq l-Istati Membri. 

Dawn ir-rekwiżiti, fejn xieraq, jistgħu 

jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala 

bażi biex jiġu evalwati l-effetti tar-

Regolamenti fil-post. 

(32) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-

ftehim interistituzzjonali għal Tfassil Aħjar 

tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, jenħtieġ li 

dan ir-Regolament jiġi evalwat sabiex tiġi 

vvalutata l-effikaċja tiegħu, il-

kontribuzzjoni tiegħu għat-twettiq tal-

politiki ekonomiċi fl-Istati Membri u l-

istrateġija tal-Unjoni għall-impjiegi u t-

tkabbir u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 

Soċjali, u għall-istabbiliment ta' żviluppi 

possibbli oħra li huma meħtieġa sabiex 

jinħoloq mekkaniżmu ta' assigurazzjoni li 

jaqdi l-għan tal-istabbilizzazzjoni 

makroekonomika. Dan se jsir fuq il-bażi 

tal-informazzjoni miġbura permezz ta' 

rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 

jiġu evitati kemm ir-regolamentazzjoni 

żejda kif ukoll il-piżijiet amministrattivi, 

b’mod partikolari fuq l-Istati Membri. 

Dawn ir-rekwiżiti, fejn xieraq, jistgħu 

jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala 

bażi biex jiġu evalwati l-effetti tar-

Regolamenti fil-post. 

 

Emenda  19 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Il-FESI jenħtieġ li jitqies bħala l-

ewwel pass fl-iżvilupp matul iż-żmien ta' 

mekkanżimu ta' assigurazzjoni sħiħ li 

jkopri l-istabbilizzazzjoni 

makroekonomika. Bħalissa, il-FESI se 

jkun ibbażat fuq self u fuq l-għoti ta' 

sussidji tar-rata tal-imgħax. B'mod parallel, 

mhuwiex eskluż li l-MES jew is-suċċessur 

legali tiegħu jkun involut fil-futur billi 

jipprovdi assistenza finanzjarja lill-Istati 

(33) Il-FESI jenħtieġ li titqies bħala pass 

potenzjali lejn l-iżvilupp matul iż-żmien ta' 

mekkanżimu ta' assigurazzjoni sħiħ li 

jkopri l-istabbilizzazzjoni 

makroekonomika. Bħalissa, il-FESI se 

tkun ibbażata fuq self u fuq l-għoti ta' 

sussidji tar-rata tal-imgħax. B'mod parallel, 

mhuwiex eskluż li l-MES jew is-suċċessur 

legali tiegħu jkun involut fil-futur billi 

jipprovdi assistenza finanzjarja lill-Istati 
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Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro 

meta jiffaċċjaw kundizzjonijiet ekonomiċi 

avversi bħala appoġġ għall-investiment 

pubbliku. Barra minn hekk, mekkaniżmu 

volontarju ta' assigurazzjoni bil-kapaċità ta' 

self ibbażat fuq kontribuzzjonijiet 

volontarji mill-Istati Membri jista' jiġi 

stabbilit fil-futur biex jipprovdi strument 

b'saħħtu għall-finijiet tal-istabbilizzazzjoni 

makroekonomika kontra x-xokkijiet 

asimetriċi. 

Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro 

meta jiffaċċjaw kundizzjonijiet ekonomiċi 

avversi bħala appoġġ għall-investiment 

pubbliku. Barra minn hekk, mekkaniżmu 

volontarju ta' assigurazzjoni bil-kapaċità ta' 

self ibbażat fuq kontribuzzjonijiet 

volontarji mill-Istati Membri jenħtieġ li 

jiġi stabbilit fil-futur biex jipprovdi 

strument b'saħħtu għall-finijiet tal-

istabbilizzazzjoni makroekonomika kontra 

x-xokkijiet asimetriċi. Fil-futur, jista' 

jitqies jekk il-Kummissjoni għandhiex 

tevalwa l-possibbiltà li toħloq funzjoni ta' 

stabbilizzazzjoni makroekonomika biex 

tikkonfronta xokkijiet asimmetriċi jew 

tnaqqis sinifikanti. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-FESI għandu jipprovdi 

assistenza finanzjarja fil-forma ta' self u 

sussidji tar-rata tal-imgħax għall-

investiment pubbliku, lil Stat Membru li 

jkun qed jesperjenza xokk asimetriku kbir. 

2. Il-FESI għandha tipprovdi 

assistenza finanzjarja fil-forma ta' self u 

sussidji tar-rata tal-imgħax għall-

investiment pubbliku, lil Stat Membru li 

jkun qed jesperjenza xokk asimmetriku 

kbir jew tnaqqis sinifikanti; 

 

Emenda  21 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Stat Membru għandu jitqies li qed 

jesperjenza xokk asimetriku kbir jekk jiġu 

ssodisfati dawn il-kriterji tal-attivazzjoni li 

ġejjin: 

1. Stat Membru għandu jitqies li qed 

jesperjenza xokk asimmetriku kbir jekk 

tal-inqas jiġu ssodisfati tnejn minn dawn 

il-kriterji tal-attivazzjoni li ġejjin: 

Emenda  22 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) il-perċentwal ta' persuni li jkunu 

f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali fl-

Istat Membru jaqbeż il-medja tar-rata ta' 

faqar jew esklużjoni soċjali fl-Istat 

Membru kkonċernat fuq perjodu ta' 12-il 

trimestru ta' qabel it-trimestru li matulu 

ssir it-talba; 

 

Emenda  23 

 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) ir-rata tas-sottoimpjieg żdiedet 'il 

fuq minn punt perċentwal meta mqabbla 

mar-rata tas-sottoimpjieg li ġiet osservata 

fis-sena preċedenti; 

 

Emenda  24 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Mill-inqas wieħed miż-żewġ kriterji ta' 

attivazzjoni invokati mill-Istat Membru 

rikjedenti jrid ikun il-kriterju deskritt fil-

punt (a) jew fil-punt (b) tal-ewwel 

subparagrafu. 

 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt -a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) iżomm l-istess livell tal-investiment 

soċjali pubbliku ta' prijorità tiegħu meta 

mqabbel mal-livell medju tal-investiment 

soċjali pubbliku tiegħu fil-ħames snin 

preċedenti; 

 

 

Emenda  26 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) iżomm l-istess livell tal-investiment 

pubbliku tiegħu meta mqabbel mal-livell 

medju tal-investiment pubbliku tiegħu fil-

ħames snin preċedenti. 

(b) iżomm għall-inqas l-istess livell 

tal-investiment pubbliku tiegħu meta 

mqabbel mal-livell medju tal-investiment 

pubbliku tiegħu fil-ħames snin preċedenti 

qabel it-talba għal appoġġ. 

 

Emenda  27 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Minkejja kollox, il-Kummissjoni tista' 

tikkonkludi meta tadotta d-deċiżjoni 

tagħha skont l-Artikolu (2) li dan il-livell 

ta' investiment pubbliku mhuwiex 

sostenibbli, f'liema każ għandha 

tistabbilixxi l-livell ta' investiment 

pubbliku li għandu jinżamm. 

Minkejja kollox, il-Kummissjoni tista' 

tikkonkludi qabel tadotta d-deċiżjoni 

tagħha skont l-Artikolu (2) u wara li tkun 

ikkonsultat lill-Parlament Ewropew, li dan 

il-livell ta' investiment pubbliku mhuwiex 

sostenibbli, u jekk ikun possibbli tagħti 

raġunijiet, f'liema każ għandha 

tistabbilixxi l-livell ta' investiment 

pubbliku li għandu jinżamm. Il-Parlament 

Ewropew jista' jistieden lill-Istat Membru 

kkonċernat għal skambju tal-fehmiet 

quddiem il-kumitat kompetenti tal-

Parlament Ewropew. 
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Emenda  28 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fis-sena ta' wara l-iżborż tas-self mill-

FESI, il-Kummissjoni għandha teżamina 

jekk l-Istat Membru kkonċernat irrispettax 

il-kriterji msemmija fil-paragrafu 1. B'mod 

partikolari, , il-Kummissjoni jenħtieġ li 

tivverifika sa liema punt l-Istat Membru 

kkonċernat żamm l-investiment pubbliku 

eliġibbli fil-programmi appoġġjati mill-

Unjoni taħt il-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Soċjali Ewropew, il-Fond għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond 

Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali. 

Sena wara l-iżborż tas-self mill-FESI, il-

Kummissjoni għandha teżamina jekk l-Istat 

Membru kkonċernat irrispettax il-kriterji 

msemmija fil-paragrafu 1. B'mod 

partikolari, il-Kummissjoni għandha 

tivverifika sa liema punt l-Istat Membru 

kkonċernat żamm l-investiment pubbliku 

eliġibbli fil-programmi appoġġjati mill-

Unjoni taħt il-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Soċjali Ewropew Plus, b'mod 

partikolari s-sehem tiegħu ddedikat għall-

miżuri tal-inklużjoni soċjali, il-Fond għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond 

Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali. 

 

Emenda  29 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Jekk il-Kummissjoni, wara li tkun semgħet 

lill-Istat Membru kkonċernat, tikkonkludi li 

ma kienx hemm konformità mal-

kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 

għandha tadotta deċiżjoni: 

Jekk il-Kummissjoni, wara li tkun semgħet 

lill-Istat Membru kkonċernat, tikkonkludi li 

ma saritx konformità ma' mill-inqas 

waħda mill-kundizzjonijiet imsemmija fil-

paragrafu 1, għandha teżamina r-raġunijiet 

sottostanti u tadotta deċiżjoni: 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tadotta d-

deċiżjoni tagħha mingħajr dewmien żejjed 

Il-Kummissjoni għandha tadotta d-

deċiżjoni tagħha mingħajr dewmien żejjed 

u mhux aktar tard minn 60 jum wara 
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u għandha tagħmilha pubblika. għandha tagħmilha pubblika. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru jissodisfa l-kriterji tal-

eliġibbiltà msemmija fl-Artikolu u jkun 

qed jesperjenza x-xokk asimetriku kbir, kif 

imsemmi fl-Artikolu 4, jista' jitlob lill-

Kummissjoni darba fis-sena biex jirċievi l-

appoġġ mill-FESI. L-Istat Membru għandu 

jindika l-ħtiġijiet tiegħu għall-appoġġ. 

Meta Stat Membru jissodisfa l-kriterji tal-

eliġibbiltà msemmija fl-Artikolu u jkun 

qed jesperjenza xokk asimmetriku kbir kif 

definit mill-kriterji ta' attivazzjoni, kif 

imsemmi fl-Artikolu 4, jista' jissottometti 

talba lill-Kummissjoni darba fis-sena biex 

jirċievi l-appoġġ mill-FESI. L-Istat 

Membru għandu jindika l-ħtiġijiet tiegħu 

għall-appoġġ; 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta u 

twieġeb it-talbiet fl-ordni li tirċevihom. 

Għandha taġixxi mingħajr dewmien żejjed. 

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta u 

twieġeb it-talbiet fl-ordni li tirċevihom. 

Għandha taġixxi mingħajr dewmien żejjed 

u mhux aktar tard minn 60 jum wara. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni, inkluż l-Uffiċju 

Ewropew Kontra l-Frodi, b'mod partikolari 

għandu jkollha d-dritt li tibgħat lill-

uffiċjali tagħha jew rappreżentanti tagħha 

awtorizzati kif xieraq, biex iwettqu 

kwalunkwe kontrolli jew awditi tekniċi 

jew finanzjarji li hi tqis meħtieġa fir-

2. Il-Kummissjoni, inkluż l-Uffiċju 

Ewropew Kontra l-Frodi u l-Parlament 

Ewropew, b'mod partikolari għandu 

jkollhom id-dritt li jibagħtu lill-uffiċjali 

jew lir-rappreżentanti awtorizzati kif 

xieraq, pereżempju esperti indipendenti, 

biex iwettqu kwalunkwe kontroll jew 

awditu tekniċi jew finanzjarji li huma 
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rigward tal-appoġġ tal-FESI. jqisu meħtieġa fir-rigward tal-appoġġ tal-

FESI. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha tevalwa 

l-possibbiltà li tikkonverti l-Fond ta' 

Appoġġ għall-Istabbilizzazzjoni 

f'mekkaniżmi li joffru għodod sinifikanti 

f'każ li jkun hemm xokk asimmetriku jew 

tnaqqis sinifikanti li jkollu impatt reali 

f'termini ta' stabbilizzazzjoni 

makroekonomika; 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-metodoloġija għall-valutazzjoni 

tal-kwalità tas-sistemi u tal-prattiki tal-

ġestjoni tal-investiment pubbliku tal-Istati 

Membri hija stabbilita fl-Anness. Il-

Kummissjoni għandha tivvaluta fuq bażi 

regolari l-adegwatezza tal-metodoloġija u 

tal-kriterji użati, u għandha taġġustahom 

jew timmodifikahom fejn meħtieġ. Il-

Kummissjoni għandha tagħmel pubbliku t-

tibdil fil-metodoloġija u fil-kriterji 

sottostanti. 

3. Il-metodoloġija għall-valutazzjoni 

tal-kwalità tas-sistemi u tal-prattiki tal-

ġestjoni tal-investiment pubbliku tal-Istati 

Membri hija stabbilita fl-Anness I. Il-

Kummissjoni għandha tivvaluta fuq bażi 

regolari l-adegwatezza tal-metodoloġija u 

tal-kriterji użati, u għandha taġġustahom 

jew timmodifikahom fejn meħtieġ. Il-

Kummissjoni għandha tagħmel pubbliku t-

tibdil fil-metodoloġija u fil-kriterji 

sottostanti. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-delega ta' setgħa msemmija fl- 2. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
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Artikolu 10, fl-Artikolu 19(3), u fl-

Artikolu 20(5) hija mogħtija lill-

Kummissjoni għal perjodu ta' żmien mhux 

determinat minn [DATA/dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament]. 

Artikolu 9(2), fl-Artikolu 10, fl-

Artikolu 19(3), u fl-Artikolu 20(4) u fl-

Artikolu 22(2) hija mogħtija lill-

Kummissjoni għal perjodu ta' żmien mhux 

determinat minn [DATA/dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament]. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 - paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikolu 10, fl-Artikolu 19(3) u fl-

Artikolu 20(5), tista' tiġi revokata f'kull ħin 

mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-

delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-

deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-

jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea, jew f’data aktar tard speċifikata 

fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' 

kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ. 

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikolu 9(2), fl-Artikolu 10, fl-

Artikolu 19(3), fl-Artikolu 20(4) u fl-

Artikolu 22(2), tista' tiġi revokata f'kull ħin 

mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-

delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-

deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-

jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea, jew f’data aktar tard speċifikata 

fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' 

kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 − paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Att delegat adottat skont l-

Artikolu 10, l-Artikolu 19(3) u l-

Artikolu 20(5) għandu jidħol fis-seħħ biss 

jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-

Kunsill ma jesprimu oġġezzjoni fi żmien 

perjodu ta' tliet xhur min-notifika ta' dak l-

att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-

perjodu, il-Parlament u l-Kunsill it-tnejn li 

huma jkunu infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu 

għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-

6. Att delegat adottat skont l-

Artikolu 9(2), l-Artikolu 10, l-

Artikolu 19(3), l-Artikolu 20(4) u l-

Artikolu 22(2) għandu jidħol fis-seħħ biss 

jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-

Kunsill ma jesprimu oġġezzjoni fi żmien 

perjodu ta' tliet xhur min-notifika ta' dak l-

att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-

perjodu, il-Parlament u l-Kunsill it-tnejn li 

huma jkunu infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu 
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inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill. 

għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-

inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Indikaturi għar-rapportar dwar il-

progress tar-Regolament lejn il-kisba tal-

għanijiet speċifiċi stipulati fil-premessa 36 

u l-Artikolu 1 huma stabbiliti fl-anness 2. 

1. Indikaturi għar-rapportar dwar il-

progress tar-Regolament lejn il-kisba tal-

għanijiet speċifiċi stipulati fil-premessa 36 

u l-Artikolu 1 huma stabbiliti fl-anness II; 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ladarba jkun hemm biżżejjed 

informazzjoni disponibbli dwar l-

implimentazzjoni tal-FESI, għandha ssir 

evalwazzjoni interim tal-FESI. 

Evalwazzjoni finali FESI għandha 

titwettaq mill-Kummissjoni erba' snin wara 

d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, 

Ladarba jkun hemm biżżejjed 

informazzjoni disponibbli dwar l-

implimentazzjoni tal-FESI u mhux aktar 

tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ 

tagħha, għandha ssir evalwazzjoni interim 

tal-FESI. Evalwazzjoni finali FESI 

għandha titwettaq mill-Kummissjoni erba' 

snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament; 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-effikaċja ta' dan ir-Regolament; (a) l-effikaċja ta' dan ir-Regolament u 

b'mod partikolari l-kriterji ta' attivazzjoni 

fl-Artikolu 4 u jekk ikun neċessarju, il-

ħtieġa ta' aktar kriterji; 
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Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-kontribut mill-FESI għat-twettiq 

tal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri 

b'tali mod li tissaħħaħ il-koeżjoni fl-

Unjoni; 

(b) il-kontribut mill-FESI għat-twettiq 

tal-politiki ekonomiċi u soċjali tal-Istati 

Membri b'tali mod li tissaħħaħ il-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni; 

 

Emenda  43 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-kontribut ta' dan ir-Regolament 

għall-kisba tal-istrateġija tal-Unjoni għat-

tkabbir u l-impjiegi; 

(c) il-kontribut ta' dan ir-Regolament 

għall-kisba tal-istrateġija tal-Ewropa 2020 

tal-Unjoni u t-twettiq tal-Pilastru 

Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-adegwatezza tal-iżvilupp ta' 

mekkaniżmu volontarju ta' assigurazzjoni 

li jaqdi l-għan tal-istabbilizzazzjoni 

makroekonomika. 

(d) l-adegwatezza tal-iżvilupp ta' 

mekkaniżmu ta' assigurazzjoni li jaqdi l-

għan tal-istabbilizzazzjoni 

makroekonomika. 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Anness II – punt 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Skont l-Artikolu 22 tar-Regolament u l-

paragrafu 22 u 23 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-

Skont l-Artikolu 22 tar-Regolament u l-

paragrafu 22 u 23 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-
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Liġijiet tas-13 ta' April 2016, jeħtieġ li ssir 

evalwazzjoni tar-Regolament sabiex tiġi 

żgurata l-valutazzjoni effettiva tal-progress 

tar-Regolament lejn il-kisba tal-objettivi 

stipulati fil-premessa 35 u l-Artikolu 1. 

Liġijiet tat-13 ta' April 2016, jeħtieġ li ssir 

evalwazzjoni tar-Regolament sabiex tiġi 

żgurata l-valutazzjoni effettiva tal-progress 

tar-Regolament lejn il-kisba tal-objettivi 

stipulati fil-premessa 36 u l-Artikolu 1. 

 

Emenda  46 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-impjieg, ir-rata ta' qgħad, ir-rati ta' 

parteċipazzjoni, l-indikaturi tal-impjieg 

part-time, is-sigħat maħduma; 

(c) L-impjieg u l-impjegati, ir-rata ta' 

qgħad, ir-rata ta' sottoimpjieg, ir-rata tal-

forza tax-xogħol addizzjonali potenzjali, 

ir-rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ, ir-rata 

ta' NEETs, ir-rata ta' qgħad fit-tul, ir-rati 

ta' parteċipazzjoni, l-indikaturi tal-impjieg 

part-time, is-sigħat maħduma; 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) l-ugwaljanza bejn is-sessi fis-suq 

tax-xogħol; 

 

Emenda  48 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti 2 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) l-inugwaljanzi, il-faqar fost dawk 

li jaħdmu u l-privazzjoni materjali; 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – punt e 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) il-formazzjoni grossa tal-kapital fiss 

iffinanzjata mill-programmi appoġġjati 

mill-Unjoni skont il-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew 

għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond 

Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali; 

(e) il-formazzjoni grossa tal-kapital fiss 

iffinanzjata mill-programmi appoġġjati 

mill-Unjoni skont il-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond 

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-

Sajd u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-

Iżvilupp Rurali; 
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