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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-

Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ 

għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2017)0825), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 175 u 197(2) tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-

proposta tagħha lill-Parlament (C8-0433/2017), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-

14 ta' Marzu 20181, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-... 2, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u wkoll l-opinjonijiet 

tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-

0000/2018), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 

sustanzjali; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

                                                 
1 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali. 
2 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1)  Il-Programm ta' Appoġġ għal 

Riformi Strutturali ("il-Programm") ġie 

stabbilit bl-objettiv li tissaħħaħ il-kapaċità 

tal-Istati Membri biex iħejju u 

jimplimentaw riformi amministrattivi u 

strutturali li jtejbu t-tkabbir, anke permezz 

ta' assistenza għall-użu effiċjenti u effettiv 

ta' fondi tal-Unjoni. L-appoġġ taħt il-

Programm jiġi pprovdut mill-

Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, 

u jista' jkopri firxa wiesgħa ta' oqsma ta' 

politika. L-iżvilupp ta' ekonomiji reżiljenti 

mibnija fuq strutturi ekonomiċi u soċjali 

sodi, li jippermettu lill-Istati Membri biex 

jassorbu x-xokkijiet b'mod effiċjenti u li 

jirkupraw minnhom malajr, 

jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika 

u soċjali. L-implimentazzjoni ta' riformi 

strutturali istituzzjonali, amministrattivi u li 

jiffavorixxu t-tkabbir hija strument 

adegwat biex jinkiseb żvilupp bħal dan. 

(1)  Il-Programm ta' Appoġġ għal 

Riformi Strutturali ("il-Programm") ġie 

stabbilit bl-objettiv li tissaħħaħ il-kapaċità 

tal-Istati Membri biex iħejju u 

jimplimentaw riformi amministrattivi u 

strutturali li jtejbu t-tkabbir, anke permezz 

ta' assistenza għall-użu effiċjenti u effettiv 

ta' fondi tal-Unjoni. L-appoġġ taħt il-

Programm jiġi pprovdut mill-

Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, 

u jista' jkopri firxa wiesgħa ta' oqsma ta' 

politika. L-iżvilupp ta' ekonomiji reżiljenti 

mibnija fuq strutturi ekonomiċi u soċjali 

sodi, li jippermettu lill-Istati Membri biex 

jassorbu x-xokkijiet b'mod effiċjenti u li 

jirkupraw minnhom malajr, 

jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali. L-implimentazzjoni 

ta' riformi strutturali istituzzjonali, 

amministrattivi u li jiffavorixxu t-tkabbir, u 

s-sjieda fil-post ta' riformi strutturali li 

huma ta' interess għall-Unjoni, b'mod 

partikolari permezz tal-awtoritajiet lokali 

u reġjonali u s-sħab soċjali, huma 

strumenti adegwati biex jinkiseb żvilupp 

bħal dan. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3)  It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u 

soċjali bit-tisħiħ ta' riformi strutturali hija 

kruċjali għal parteċipazzjoni b'suċċess fl-

Unjoni Ekonomika u Monetarja. Dan hu ta' 

importanza partikolari għall-Istati Membri 

li l-munita tagħhom mhux l-euro, fit-

tħejjija tagħhom sabiex jingħaqdu maż-

(3)  It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali permezz ta' riformi 

strutturali li huma ta' interess għall-

Unjoni huwa kruċjali għal parteċipazzjoni 

b'suċċess u konverġenza msaħħa fl-Unjoni 

Ekonomika u Monetarja. Dan hu ta' 

importanza partikolari għall-Istati Membri 
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żona tal-euro. li l-munita tagħhom mhux l-euro, fit-

tħejjija tagħhom sabiex jingħaqdu maż-

żona tal-euro. 

Or. en 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a)  Seba' Stati Membri huma soġġetti 

għal obbligu tat-Trattat li jħejju lilhom 

infushom għall-parteċipazzjoni fiż-żona 

tal-euro, jiġifieri l-Bulgarija, ir-

Repubblika Ċeka, il-Kroazja, l-Ungerija, 

il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja. Xi 

wħud minn dawk l-Istati Membri ftit 

għamlu progress lejn dan l-objettiv f'dawn 

l-aħħar snin, u dan jagħmel l-appoġġ tal-

Unjoni għall-parteċipazzjoni fl-euro 

dejjem aktar rilevanti. Id-Danimarka u r-

Renju Unit ma huma taħt l-ebda obbligu 

li jingħaqdu maż-żona tal-euro. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 5b (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b)  L-awtoritajiet lokali u reġjonali 

għandhom rwol importanti x'jiżvolġu fir-

riforma strutturali, sa punt li jiddependi 

mill-organizzazzjoni kostituzzjonali u 

amministrattiva ta' kull Stat Membru. 

Huwa għalhekk xieraq li jkun previst 

livell xieraq ta' involviment u 
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konsultazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali 

u lokali fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 

tar-riforma strutturali. 

Or. en 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6)  Sabiex tintlaħaq id-domanda dejjem 

tikber mill-Istati Membri għall-appoġġ, u 

fid-dawl tal-bżonn li tiġi appoġġjata l-

implimentazzjoni ta' riformi strutturali fl-

Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-

euro, l-allokazzjoni finanzjarja għall-

Programm għandha tiżdied għal livell 

suffiċjenti li jippermetti lill-Unjoni li 

tipprovdi appoġġ li jissodisfa l-ħtiġijiet ta' 

dawk l-Istati Membri li jagħmlu t-talba. 

(6)  Sabiex tintlaħaq id-domanda dejjem 

tikber mill-Istati Membri għall-appoġġ, u 

fid-dawl tal-bżonn li tiġi appoġġjata l-

implimentazzjoni ta' riformi strutturali li 

huma fl-interess tal-Unjoni fi Stati 
Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, l-

allokazzjoni finanzjarja għall-Programm 

għandha tiżdied, bl-użu tal-istrument ta' 

flessibbiltà taħt ir-Regolament tal-Kunsill 

(UE, Euratom) Nru 1311/20131a għal 

livell suffiċjenti li jippermetti lill-Unjoni 

tipprovdi appoġġ li jissodisfa l-ħtiġijiet ta' 

dawk l-Istati Membri li jagħmlu t-talba. 

 ___________ 

 1a Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li 

jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 

pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU 

L 347, 20.12.2013, p. 884). 

Or. en 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 2017/825 

Artikolu 4 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-objettiv ġenerali tal-Programm huwa li 

jikkontribwixxi għal riformi istituzzjonali, 

amministrattivi u strutturali li jsostnu t-

tkabbir fl-Istati Membri billi jipprovdi 

appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali għal 

miżuri intenzjonati li jirriformaw u jsaħħu 

l-istituzzjonijiet, il-governanza, l-

amministrazzjoni pubblika, u s-setturi 

ekonomiċi u tas-soċjetà b'reazzjoni għall-

isfidi ekonomiċi u soċjali, bil-ħsieb li 

jittejbu l-koeżjoni, il-kompetittività, il-

produttività, it-tkabbir sostenibbli, il-

ħolqien tal-impjiegi, u l-investiment, li 

jkun ukoll ta' tħejjija għall-parteċipazzjoni 

fiż-żona tal-euro, b'mod partikolari fil-

kuntest tal-proċessi ta' governanza 

ekonomika, fosthom permezz ta' assistenza 

għall-użu effiċjenti, effettiv u trasparenti 

tal-fondi tal-Unjoni.”; 

L-objettiv ġenerali tal-Programm huwa li 

jikkontribwixxi għal riformi istituzzjonali, 

amministrattivi u strutturali li jsostnu t-

tkabbir fl-Istati Membri, u li jagħti valur 

miżjud Ewropew f'oqsma ta' politika 

relatati ma' kompetenzi kondiviżi bejn l-

Unjoni u l-Istati Membri li mhumiex diġà 

parti minn programmi ta' assistenza 

teknika, billi jipprovdi appoġġ lill-

awtoritajiet nazzjonali għal miżuri 

intenzjonati li jirriformaw u jsaħħu l-

istituzzjonijiet, il-governanza, l-

amministrazzjoni pubblika, u s-setturi 

ekonomiċi u tas-soċjetà b'reazzjoni għall-

isfidi ekonomiċi u soċjali, bil-ħsieb li 

jittejbu l-koeżjoni, il-kompetittività, il-

produttività, it-tkabbir sostenibbli, il-

ħolqien tal-impjiegi u l-investiment, li jkun 

ukoll ta' tħejjija għall-parteċipazzjoni fiż-

żona tal-euro, b'mod partikolari fil-kuntest 

tal-proċessi ta' governanza ekonomika, 

fosthom permezz ta' assistenza għall-użu 

effiċjenti, effettiv u trasparenti tal-fondi 

tal-Unjoni.  

Or. en 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2017/825 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a)  fl-Artikolu 5(1), għandu jiddaħħal 

il-punt li ġej: 

 (da)   li jappoġġja l-parteċipazzjoni u l-

konsultazzjoni tal-awtoritajiet reġjonali u 

lokali fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' 

miżuri ta' riforma strutturali b'mod 

proporzjonat għas-setgħat u r-

responsabbiltajiet ta' dawk l-awtoritajiet 
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reġjonali u lokali fi ħdan l-istruttura 

kostituzzjonali u amministrattiva ta' kull 

Stat Membru. 

Or. en 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li temenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex 

jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali (SRSP) u li 

jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu. Il-Kummissjoni għażlet li tagħmel dan fid-dawl tal-għadd 

għoli ta' talbiet mill-Istati Membri għal finanzjament għal riformi strutturali. 

 

B'mod partikolari, l-att li jemenda għandu l-għan li jemenda l-Artikolu 4 fuq l-objettiv tal-

SRSP billi jżid l-appoġġ għat-tħejjijiet għal sħubija fiż-żona tal-ewro mal-objettivi tal-

programm (il-kliem " li jkun ukoll ta' tħejjija għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro" huma 

miżjuda fl-artikolu). Dan idaħħal ukoll Artikolu 5a li jippermetti finanzjament għal azzjonijiet 

u attivitajiet ta' tħejjija għall-euro. 

 

Barra minn hekk, il-pakkett finanzjarju globali SRSP jiżdied minn EUR 142.8 miljun għal 

EUR 222.8 miljun, bl-użu tal-istrument ta' flessibbiltà fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali. L-

Istati Membri se jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu li jkomplu jikkomplementaw l-SRSP billi 

jittrasferixxu approprjazzjonijiet mill-baġit għall-assistenza teknika, li jgħolli t-total għal 

madwar EUR 300 miljun. Ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni diġà jippermetti 

tali trasferimenti. 

 

Ir-rapporteur tqis li din hija bidla testwalment minuri, iżda politikament importanti ħafna tal-

SRSP. Dsatax-il Stat Membru diġà huma parti miż-żona tal-euro. Seba' Stati Membri huma 

soġġetti għal obbligu tat-Trattat lli jħejju lilhom infushom għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-

euro, jiġifieri l-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Kroazja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija 

u l-Iżvezja. Xi wħud minn dawk l-Istati Membri ftit għamlu progress lejn dan l-objettiv 

f'dawn l-aħħar snin, u dan jagħmel l-appoġġ tal-Unjoni għall-parteċipazzjoni fl-euro dejjem 

aktar rilevanti. Żewġ Stati Membri mhumiex obbligati jingħaqdu maż-żona tal-euro fid-dawl 

tan-nonparteċipazzjoni ("opt-out") tagħhom mill-munita unika, jiġifieri fid-Danimarka u fir-

Renju Unit. Dan tal-aħħar kif nafu se jirtira mill-Unjoni Ewropea fl-2019. 

 

Ir-rapporteur tqis li huwa importanti li jkun hemm iżjed ċarezza kemm dwar ir-riformi 

strutturali li għandhom jiġu promossi bl-użu tal-fondi ta' koeżjoni kif ukoll dwar l-impatt 

probabbli tagħhom fuq l-effettività tal-finanzjament tal-koeżjoni. Huwa importanti li wieħed 

jinnota li l-biċċa l-kbira tal-inugwaljanzi fost il-pajjiżi tal-UE issa huma rrappurtati permezz 

ta' differenzi fi ħdan il-pajjizi aktar milli bejn il-pajjiżi. Trasformazzjoni strutturali effettiva 

għalhekk tirrikjedi impenn mill-gvernijiet f'livelli differenti biex jaħdmu flimkien biex 

jiffaċilitaw azzjoni konċertata u integrata, li tikkombina taħlita ta' inputs ta' politika, biex jiġu 

ffaċċjati ħtiġijiet u sfidi differenti ta' żvilupp territorjali. Peress li l-Istati Membri diġà 

għandhom is-sistemi tagħhom ta' inizjattivi ta' riforma, il-programm għandu jiffoka fuq il-

miżuri li se jappoġġjaw bl-aħjar mod ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż. 

 

Ir-rapporteur tappoġġja ż-żewġ elementi ewlenin tal-proposta, jiġifieri ż-żieda fil-baġit għall-

SRSP u l-inklużjoni ta' tħejjijiet għal sħubija fiż-żona tal-euro bħala wieħed mill-objettivi tal-

programm. In-numru ta' emendi għall-proposta huwa għalhekk limitat f'dan l-istadju. Dawn l-

emendi għandhom l-għan li jissottolinjaw l-importanza tal-appoġġ għal sħubija fiż-żona tal-

euro, u jiżguraw li l-awtoritajiet reġjonali u lokali jkunu jistgħu jiġu involuti aktar fi proġetti 

ta' riforma strutturali. 


