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Emenda  24
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandu jkollha rwol 
fis-sorveljanza tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u tal-UEM u, b'mod partikolari, 
tirrapporta b'mod regolari lill-Kunsill dwar 
il-progress tal-Istati Membri fil-qadi ta' 
dmirijiethom skont l-UEM.

(2) Il-Kummissjoni għandu jkollha rwol 
fis-sorveljanza tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u tar-reġjuni tal-Istati Membri, u 
tal-UEM u għandha, b'mod partikolari, 
tirrapporta b'mod regolari lill-Kunsill dwar 
il-progress tal-Istati Membri u tar-reġjuni 
tal-Istati Membri li għandhom setgħat 
fiskali u leġiżlattivi fil-qadi ta' 
dmirijiethom skont l-UEM

Or. en

Emenda 25
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni għandha tagħmel użu 
mill-aggregati tal-kontijiet nazzjonali 
għall-finijiet ta' amministrazzjoni tal-
Unjoni u, partikolarment, il-kalkoli tal-
baġit;

(4) Il-Kummissjoni għandha tagħmel użu 
mill-aggregati tal-kontijiet nazzjonali u 
reġjonali għall-finijiet ta' amministrazzjoni 
tal-Unjoni u, partikolarment, il-kalkoli tal-
baġit.

Or. en

Emenda 26
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Għall-fini li jiġu stabbiliti kontijiet 
ekonomiċi ambjentali bħala kontijiet 
satellita tal-ESA 95, ir-Regolament (UE) 
Nru 691/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2011 dwar il-
kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej 
stabbilixxa qafas komuni għall-ġbir, il-
kompilazzjoni, it-trażmissjoni u għall-
valutazzjoni tal-kontijiet ekonomiċi 
ambjentali Ewropej1.
________________
1ĠU L 192, 22.7.2011, p. 1.

Or. ro

Emenda 27
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għandha tingħata attenzjoni fil-każ 
tal-kontijiet ambjentali u soċjali lill-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-
20 ta' Awwissu 2009 bl-isem ta' "Il-PGD u 
lil hinn minnu - Inkejlu l-progress f'dinja li 
dejjem qed tinbidel". Għalhekk, jistgħu 
jkunu meħtieġa aktar studji metodoloġiċi u 
testijiet ta' dejta.

(9) Fil-każ tal-kontijiet ambjentali u 
soċjali, il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill tal-20 ta' Awwissu 2009 bl-
isem ta' "Il-PDG u lil hinn minnu - Inkejlu 
l-progress f'dinja li dejjem qed tinbidel" 
għandha titqies bis-sħiħ. Jistgħu jkunu 
meħtieġa aktar studji metodoloġiċi u 
testijiet ta' dejta, iżda hemm biżżejjed 
evidenza tal-ħtieġa li tittieħed azzjoni fil-
pront biex jingħelbu n-nuqqasijiet tal-
kunċett tal-PDG, u jeżistu strumenti 
disponibbli biex din isseħħ. Sa Lulju 
2013, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill komunikazzjoni aġġornata dwar 
"il-PDG u lil hinn minnu", flimkien ma' 
pjan ta' azzjoni kkonċentrat fuq proposti 
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leġiżlattivi konkreti li għandhom isiru sa 
Lulju 2014.

Or. en

Emenda 28
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għandha tingħata attenzjoni fil-każ tal-
kontijiet ambjentali u soċjali lill-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-
20 ta' Awwissu 2009 bl-isem ta' "Il-PGD u 
lil hinn minnu - Inkejlu l-progress f'dinja li 
dejjem qed tinbidel". Għalhekk, jistgħu 
jkunu meħtieġa aktar studji metodoloġiċi u 
testijiet ta' dejta.

(9) Għandha tingħata attenzjoni wkoll fil-
każ tal-kontijiet ambjentali u soċjali lill-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-
20 ta' Awwissu 2009 bl-isem ta' "Il-PDG u 
lil hinn minnu - Inkejlu l-progress f'dinja li 
dejjem qed tinbidel". Għalhekk, jistgħu 
jkunu meħtieġa aktar studji metodoloġiċi u 
testijiet ta' dejta.

Or. ro

Emenda 29
Edward Scicluna

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għandha tingħata attenzjoni fil-każ tal-
kontijiet ambjentali u soċjali lill-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-
20 ta' Awwissu 2009 bl-isem ta' "Il-PGD u 
lil hinn minnu - Inkejlu l-progress f'dinja li 
dejjem qed tinbidel". Għalhekk, jistgħu 
jkunu meħtieġa aktar studji metodoloġiċi u 
testijiet ta' dejta.

(9) Għandha tingħata attenzjoni fil-każ tal-
kontijiet ambjentali u soċjali lill-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-
20 ta' Awwissu 2009 bl-isem ta' "Il-PDG u 
lil hinn minnu - Inkejlu l-progress f'dinja li 
dejjem qed tinbidel". Jinħtieġu aktar studji 
metodoloġiċi u testijiet tad-dejta, b'mod 
partikolari biex jitqiesu aħjar it-tibdiliet 
fil-produttività fis-settur pubbliku, għall-
integrazzjoni tal-kontijiet ambjentali mal-
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kontabilità ekonomika u biex dawn ikunu 
estiżi permezz taż-żieda ta' kontijet ta' 
kontabilità dwar aspetti soċjali.

Or. en

Emenda 30
Edward Scicluna

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-użu ta' metodi ġodda awtomatiċi u 
fil-ħin reali, għall-ġbir tad-dejta, għandu 
jiġi esplorat.

Or. en

Emenda 31
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-
istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni 
ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika 
(NUTS), l-istatistika kollha tal-Istati 
Membri mibgħuta lill-Kummissjoni li hi 
mqassma skont l-unitajiet territorjali 
għandha tuża l-klassifikazzjoni NUTS. 
Għaldaqstant, sabiex tiġi stabbilita 
statistika reġjonali li tista' titqabbel, l-
unitajiet territorjali għandhom jiġu 
ddefiniti skont il-klassifikazzjoni tan-
NUTS.

(12) Skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-
istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni 
ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika 
(NUTS), l-istatistika kollha tal-Istati 
Membri mibgħuta lill-Kummissjoni li hi 
mqassma skont l-unitajiet territorjali 
għandha tuża l-klassifikazzjoni NUTS. 
Għaldaqstant, sabiex tiġi stabbilita 
statistika reġjonali li tista' titqabbel, l-
unitajiet territorjali għandhom jiġu 
ddefiniti skont il-klassifikazzjoni tan-
NUTS. Il-klassifikazzjoni NUTS għandha 
tiġi aġġornata qabel id-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.
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Or. en

Emenda 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-importanza ta' kontijiet reġjonali 
fl-Istati Membri b'gvernijiet awtonomi jew 
reġjonali hija rikonoxxuta, kif ukoll il-
ħtieġa li tiżdied it-trasparenza fl-livell 
reġjonali. Għandha titwettaq 
investigazzjoni ulterjuri dwar il-vijabbiltà 
tad-dejta li qed tinġabar minn Eurostat 
fil-livell 2 tan-NUTS, permezz ta' analiżi 
ddettaljata tal-benefiċċji meta mqabbla 
mal-ispejjeż.

Or. en

Emenda 33
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex tkun garantita u msaħħa t-
trasparenza tal-kontijiet pubbliċi, il-
monitoraġġ tal-UE għandu jkun aktar 
effettiv, mhux tal-anqas biex ikun jista' 
jistabbilixxi strumenti ġodda biex 
jindirizzaw il-kriżi tad-dejn.

Or. it

Emenda 34
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Twaqqaf grupp ta' ħidma biex 
jeżamina aktar fil-fond il-kwistjoni tat-
trattament tas-servizzi finanzjarji ta' 
intermedjazzjoni mkejla b'mod indirett 
(Fisim) fil-kontijiet nazzjonali. Meta 
jitqiesu r-riżultati tal-grupp ta' ħidma, jista' 
jkun meħtieġ li tiġi emendata l-
metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni 
tal-Fisim, permezz ta' att iddelegat qabel 
tmiem l-2012, biex jiġu pprovduti riżultati 
aktar affidabbli.

(13) Twaqqaf grupp ta' ħidma biex 
jeżamina aktar fil-fond il-kwistjoni tat-
trattament tas-servizzi finanzjarji ta' 
intermedjazzjoni mkejla b'mod indirett 
(Fisim) fil-kontijiet nazzjonali.u reġjonali. 
Meta jitqiesu r-riżultati tal-grupp ta' ħidma, 
jista' jkun meħtieġ li tiġi emendata l-
metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni 
tal-Fisim, permezz ta' att iddelegat qabel 
tmiem l-2012, biex jiġu pprovduti riżultati 
aktar affidabbli.

Or. en

Emenda 35
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Twaqqaf grupp ta' ħidma biex 
jeżamina aktar fil-fond il-kwistjoni tat-
trattament tas-servizzi finanzjarji ta' 
intermedjazzjoni mkejla b'mod indirett 
(Fisim) fil-kontijiet nazzjonali. Meta 
jitqiesu r-riżultati tal-grupp ta' ħidma, jista' 
jkun meħtieġ li tiġi emendata l-
metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni 
tal-Fisim, permezz ta' att iddelegat qabel 
tmiem l-2012, biex jiġu pprovduti riżultati 
aktar affidabbli.

(13) Twaqqaf grupp ta' ħidma biex 
jeżamina aktar fil-fond il-kwistjoni tat-
trattament tas-servizzi finanzjarji ta' 
intermedjazzjoni mkejla b'mod indirett 
(Fisim) fil-kontijiet nazzjonali. Meta 
jitqiesu r-riżultati tal-grupp ta' ħidma, 
huwa meħtieġ li tiġi emendata l-
metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni 
tal-Fisim, bl-inkorporazzjoni ta' metodu 
għall-aġġustament tar-riskju li jirrifletti 
b'mod adegwat l-ispiża fil-futur mistenni 
tar-riskju realizzat, permezz ta' att 
iddelegat qabel tmiem l-2012, biex jiġu 
pprovduti riżultati aktar affidabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Attwalment l-istituzzjonijiet finanzjarji jitqiesu li jipproduċu valur biż-żamma ta' assi riskjużi,
li se jkollhom qligħ ogħla. Dan id-dħul huwa meqjus bħala valur miżjud anki jekk
sempliċement jirrappreżenta l-ispiża mistennija tar-riskji. Għalhekk il-ħtieġa għall-
aġġustament tar-riskju bbażat fuq l-ispiża mistennija tar-riskju REALIZZAT biex juru l-
kontribuzzjoni diretta REALI għall-PDG

Emenda 36
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Ir-regola attwali li l-kumpaniji tas-
settur pubbliku huma meqjusa li jkunu
"proprjetà privata" jekk jirċievu aktar
minn 50% tal-ispiża tagħhom mill-bejgħ
jista' jwassal għal statistika mhux eżatta u
mhux rappreżentattiva mill-gvernijiet.
Dak il-limitu minimu għandu għalhekk 
jiġi emendat għal 100% sabiex tiġi evitata
informazzjoni tal-istatistika instabbli, 
diskontinwitajiet kbar fir-rappurtar tad-
dejn jew tad-defiċit tal-gvern, u l-
manipulazzjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 37
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) In-nefqa għar-riċerka u l-iżvilupp 
għandha natura ta' investiment u għalhekk 
għandha tiġi reġistrata bħala formazzjoni 
ta' kapital fiss. Iżda, jeħtieġ li jiġi speċifikat 
il-format tad-dejta li trid tiġi reġistrata 

(14) In-nefqa għar-riċerka u l-iżvilupp,
sakemm tintuża għall-akkwist jew il-
manifattura ta' prodotti ekonomiċi,
għandha natura ta' investiment u għalhekk 
għandha tiġi reġistrata bħala formazzjoni 
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bħala formazzjoni ta' kapital fiss permezz 
ta' att iddelegat meta jintlaħaq livell 
suffiċjenti ta' fiduċja fl-affidabilità tad-
dejta permezz ta' eżerċizzju bħala prova 
bbażat fuq l-iżvilupp tat-tabelli 
supplementari.

ta' kapital fiss. Iżda, jeħtieġ li jiġi speċifikat 
il-format tad-dejta li trid tiġi reġistrata 
bħala formazzjoni ta' kapital fiss permezz 
ta' att iddelegat meta jintlaħaq livell 
suffiċjenti ta' fiduċja fl-affidabilità tad-
dejta permezz ta' eżerċizzju bħala prova 
bbażat fuq l-iżvilupp tat-tabelli 
supplementari.

Or. de

Emenda 38
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-infiq fl-armi mill-Istati Membri
huwa fin-natura tiegħu investiment fis-
sens klassiku u għalhekk ma għandux jiġi 
reġistrat bħala formazzjoni tal-kapital fiss
iżda għandu jibqa' jiġi reġistrat bħala 
infiq operattiv normali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistrazzjoni tal-infiq tal-armi kollu bħala formazzjoni tal-kapital fiss mhux talli hija
etikament dubjuża ħafna iżda tirrappreżenta wkoll inċentiv tal-istatistika biex jiġu investiti 
ammonti kbar ta' flus pubbliċi fl-armi sabiex jiżdied il-PDG. Bir-rata preżenti fl-infiq tal-armi
din il-bidla tkun ifisser żieda fil-PDG ta' bejn 0.1% (l-Ungerija) u 1% (il-Bulgarija). Dan l-
approċċ jikkontradixxi l-iżvilupp paċifiku tal-UE.

Emenda 39
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ li jsiru studji u ħidma, b'mod 
partikolari fuq kwistjonijiet marbuta mal-
PGD u lil hinn u l-Ewropa 2020 bl-għan li 
jiġi żviluppat approċċ ta' kejl aktar 
komprensiv għall-benessri u l-progress 
sabiex jingħata appoċċ għall-promozzjoni 
ta' ekonomija intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiva. Dawn l-istudji u din il-ħidma se 
jgħinu biex titjieb aktar id-disponibbiltà 
tad-dejta, it-trażmissjoni u l-kwalità, 
jittejbu l-metodoloġiji, biex issir tħejijja 
għal żviluppi fil-ġejjieni.

(15) Jeħtieġ li jitwettqu studji u ssir azzjoni 
fil-pront, b'mod partikolari fuq 
kwistjonijiet marbuta mal-PDG u lil hinn u 
l-Ewropa 2020 bl-għan li jiġi żviluppat 
approċċ ta' kejl aktar komprensiv għall-
benessri u l-progress sabiex jingħata 
appoċċ għall-promozzjoni ta' ekonomija 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiva, filwaqt 
li jitqiesu bis-sħiħ l-esternalitajiet 
ambjentali u l-inugwaljanzi soċjali, u ssir 
ħidma biex dawn jingħelbu. Dawn l-
istudji u din il-ħidma se jgħinu biex titjieb 
aktar id-disponibbiltà tad-dejta, it-
trażmissjoni u l-kwalità, jittejbu l-
metodoloġiji, biex issir tħejijja għal 
żviluppi fil-ġejjieni. Id-dejta dwar il-
kontijiet nazzjonali u reġjonali għandha 
titqies bħala element wieħed għall-kisba 
ta' dawn l-objettivi.

Or. en

Emenda 40
Edward Scicluna

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ li jsiru studji u ħidma, b'mod 
partikolari fuq kwistjonijiet marbuta mal-
PGD u lil hinn u l-Ewropa 2020 bl-għan li 
jiġi żviluppat approċċ ta' kejl aktar 
komprensiv għall-benessri u l-progress 
sabiex jingħata appoċċ għall-promozzjoni 
ta' ekonomija intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiva. Dawn l-istudji u din il-ħidma se 
jgħinu biex titjieb aktar id-disponibbiltà 
tad-dejta, it-trażmissjoni u l-kwalità, 
jittejbu l-metodoloġiji, biex issir tħejijja 
għal żviluppi fil-ġejjieni.

(15) Jeħtieġ li jsiru studji u ħidma, b'mod 
partikolari fuq kwistjonijiet marbuta mal-
PDG u lil hinn u l-Ewropa 2020 bl-għan li 
jiġi żviluppat approċċ ta' kejl aktar 
komprensiv għall-benessri u l-progress 
sabiex jingħata appoċċ għall-promozzjoni 
ta' ekonomija intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiva, fejn jitqiesu kunsiderazzjonijiet 
ambjentali u soċjali. Dawn l-istudji u din 
il-ħidma se jgħinu biex titjieb aktar id-
disponibbiltà tad-dejta, it-trażmissjoni u l-
kwalità, jittejbu l-metodoloġiji, biex issir 
tħejijja għal żviluppi fil-ġejjieni. Id-dejta 
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dwar il-kontijiet nazzjonali u reġjonali 
għandha titqies bħala element wieħed 
għall-kisba ta' dawn l-objettivi.

Or. en

Emenda 41
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-qafas għall-analiżi u għall-
politika fl-Anness A għandu jinkludi
interdipendenzi bejn ir-reġjuni fl-analiżi
tal-interdipendenzi bejn l-ekonomiji tal-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 42
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) L-Anness A għandu jinkludi: it-
territorjalizzazzjoni reġjonali tal-infiq tal-
gvern ċentrali; dejta dwar l-iżbilanċi 
fiskali reġjonali (permezz tal-metodu taċ-
ċirkolazzjoni monetarja) għal dawk ir-
reġjuni tal-livell 1 u 2 tan-NUTS b'setgħat
fiskali u leġiżlattivi, u dejta Reġjonali
dwar il-proporzjon bejn l-istokk tal-
kapital pubbliku u privat.

Or. en
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Emenda 43
Edward Scicluna

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Billi l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament tista' teħtieġ adattamenti 
ewlenin fis-sistemi tal-istatistika 
nazzjonali, jistgħu jingħataw id-derogi
mill-Kummissjoni lill-Istati Membri.

(17) Billi l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament tista' teħtieġ adattamenti 
ewlenin fis-sistemi tal-istatistika 
nazzjonali, il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi r-riżorsi meħtieġa u l-
kompetenza biex tgħin lill-Istati Membri li 
ma għandhomx biżżejjed riżorsi 
disponibbli jew li jridu jegħlbu ostakli
metodoloġiċi kbar. Jistgħu jingħataw
derogi mill-Kummissjoni lill-Istati 
Membri. Madanakollu, tali derogi 
għandhom ikunu temporanji u soġġetti 
għal rieżami regolari..

Or. en

Emenda 44
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Billi l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament tista' teħtieġ adattamenti 
ewlenin fis-sistemi tal-istatistika 
nazzjonali, jistgħu jingħataw id-derogi 
mill-Kummissjoni lill-Istati Membri.

(17) Billi l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament tista' teħtieġ adattamenti 
ewlenin fis-sistemi tal-istatistika 
nazzjonali, jistgħu jingħataw id-derogi 
mill-Kummissjoni lill-Istati Membri. tali 
derogi se jiġu applikati biss għal Stati 
Membri li l-baġit tagħhom ma jkunx jista' 
jkopri tali adattamenti. 

Or. en
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Emenda 45
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) metodoloġija (Anness A) dwar 
standards komuni, definizzjonijiet, 
klassifikazzjonijiet u regoli tal-kontabilità 
li għandhom jintużaw għat-tħejjija tal-
kontijiet u t-tabelli fuq bażijiet li jistgħu 
jitqabblu għall-finijiet tal-Unjoni, flimkien 
mar-riżultati kif meħtieġ skont l-
Artikolu 3;

(a) metodoloġija (Anness A) dwar 
standards komuni, definizzjonijiet, 
klassifikazzjonijiet u regoli tal-kontabilità 
li għandhom jintużaw għat-tħejjija tal-
kontijiet u t-tabelli fuq bażijiet li jistgħu 
jitqabblu għall-finijiet tal-Unjoni, flimkien 
mar-riżultati kif meħtieġ skont l-
Artikolu 3; L-Anness A se jiġi mmodifikat 
mill-Kummissjoni biex jiġu intradotti r-
rekwiżiti u l-fatturi addizzjonali meħtieġa 
għall-analiżi tal-ekonomija.

Or. en

Emenda 46
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' 
atti delegati skont l-Artikoli 7, 8 u 9, 
emendi fil-metodoloġija tal-SEK 2010 
intiżi biex jispeċifikaw u jtejbu l-kontenut 
tagħha kemm-il darba ma jbiddlux il-
kunċetti bażiċi tagħha, ma jeħtiġux riżorsi 
addizzjonali għall-implimentazzjoni 
tagħhom u ma jikkawżawx żieda fir-riżorsi 
proprji.

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' 
atti delegati skont l-Artikoli 7, 8 u 9, 
emendi fil-metodoloġija tal-SEK 2010 
intiżi biex jispeċifikaw u jtejbu l-kontenut 
tagħha kemm-il darba ma jbiddlux il-
kunċetti bażiċi tagħha, ma jeħtiġux riżorsi 
addizzjonali għall-implimentazzjoni 
tagħhom u ma jikkawżawx żieda fir-riżorsi 
proprji. Il-Kummissjoni għandha
tikkoopera mill-qrib mal-Bank Ċentrali 
Ewropew fil-preparazzjoni tal-abbozzi ta' 
atti delegati.

Or. lt
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Emenda 47
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-eventwalità ta’ dubju rigward l-
implementazzjoni korretta tar-regoli ta’ 
kontabilità tal-SEK 2010, l-Istat Membru 
konċernat għandu jitlob kjarifika mingħand 
il-Kummissjoni (l-Eurostat). Il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha minnufih 
teżamina l-kwistjoni u tikkomunika d-
deċiżjoni tagħha dwar il-kjarifika mitluba 
lill-Istat Membru kkonċernat.

3. Fl-eventwalità ta’ inċertezza rigward l-
implementazzjoni korretta tar-regoli ta’ 
kontabilità tal-SEK 2010, l-Istat Membru 
konċernat għandu jitlob kjarifika mingħand 
il-Kummissjoni (l-Eurostat). Il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha minnufih 
teżamina t-talba u tikkomunika fil-pront 
id-deċiżjoni tagħha dwar il-kjarifika 
mitluba lill-Istat Membru kkonċernat.

Or. ro

Emenda 48
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom iwettqu l-
kalkolu u l-allokazzjoni tas-servizzi 
finanzjarji ta' intermedjazzjoni mkejla 
b'mod indirett (Fisim) fil-kontijiet 
nazzjonali skont il-metodoloġija deskritta 
fl-Anness A. Il-Kummissjoni tista'
tistabbilixxi qabel tmiem l-2012, permezz 
ta' atti delegati, skont l-Artikoli 7, 8 u 9, 
metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni 
tal-Fisim.

4. L-Istati Membri għandhom iwettqu l-
kalkolu u l-allokazzjoni tas-servizzi 
finanzjarji ta' intermedjazzjoni mkejla 
b'mod indirett (Fisim) fil-kontijiet 
nazzjonali skont il-metodoloġija deskritta 
fl-Anness A. Il-Kummissjoni għandha
tistabbilixxi qabel tmiem l-2012, permezz 
ta' atti delegati, skont l-Artikoli 7, 8 u 9, 
metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni 
tal-Fisim, li tinkorpora metodu aġġustat 
għar-riskju li jirrifletti b'mod adegwat l-
ispiża mistennija fil-futur tar-riskju
realizzat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Attwalment l-istituzzjonijiet finanzjarji jitqiesu li jipproduċu valur biż-żamma ta' assi riskjużi,
li se jkollhom qligħ ogħla. Dan id-dħul huwa meqjus bħala valur miżjud anki jekk
sempliċement jirrappreżenta l-ispiża mistennija tar-riskji. Għalhekk il-ħtieġa għall-
aġġustament tar-riskju bbażat fuq l-ispiża mistennija tar-riskju REALIZZAT biex juru l-
kontribuzzjoni diretta REALI għall-PDG

Emenda 49
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom iwettqu l-
kalkolu u l-allokazzjoni tas-servizzi 
finanzjarji ta' intermedjazzjoni mkejla 
b'mod indirett (Fisim) fil-kontijiet 
nazzjonali skont il-metodoloġija deskritta 
fl-Anness A. Il-Kummissjoni tista' 
tistabbilixxi qabel tmiem l-2012, permezz 
ta' atti delegati, skont l-Artikoli 7, 8 u 9, 
metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni 
tal-Fisim.

4. L-Istati Membri għandhom iwettqu l-
kalkolu u l-allokazzjoni tas-servizzi 
finanzjarji ta' intermedjazzjoni mkejla 
b'mod indirett (Fisim) fil-kontijiet 
nazzjonali u reġjonali skont il-
metodoloġija deskritta fl-Anness A. Il-
Kummissjoni tista' tistabbilixxi qabel 
tmiem l-2012, permezz ta' atti delegati, 
skont l-Artikoli 7, 8 u 9, metodoloġija 
għall-kalkolu u l-allokazzjoni tal-Fisim.

Or. en

Emenda 50
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-infiq għar-riċerka u l-iżvilupp għandu 
jiġi reġistrat, mill-Istati Membri, bħala 
formazzjoni ta' kapital fiss. Il-Kummissjoni 
tista' tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 7, 8 u 9, biex tiżgura l-affidabilità 
tad-dejta li trid tiġi reġistrata bħala 
formazzjoni ta' kapital fiss. Dawn l-atti 

5. L-infiq għar-riċerka u l-iżvilupp,
sakemm jintuża għall-akkwist jew il-
manifattura ta' prodotti ekonomiċi,
għandu jiġi reġistrat, mill-Istati Membri, 
bħala formazzjoni ta' kapital fiss Il-
Kummissjoni tista' tadotta atti delegati, 
skont l-Artikolu 7, 8 u 9, biex tiżgura l-
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delegati għandhom jispeċifikaw il-format 
ta' dik id-dejta..

affidabilità tad-dejta li trid tiġi reġistrata 
bħala formazzjoni ta' kapital fiss. Dawn l-
atti delegati għandhom jispeċifikaw il-
format ta' dik id-dejta..

Or. de

Emenda 51
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-infiq fl-armi tal-Istati Membri
għandu jiġi reġistrat bħala infiq operattiv
normali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die vollständige Verbuchung von Rüstungsausgaben als Anlageinvestitionen ist nicht nur 
ethisch äußerst fragwürdig, sie würde auch einen statistischen Anreiz bieten, zur Erhöhung 
des BIP massiv öffentliche Gelder in die Rüstung zu investieren. Bei den derzeitigen 
Rüstungsausgaben würde diese Änderung eine Anhebung des BIP zwischen 0.1 % (Ungarn) 
und 1 % (Bulgarien), im EU-Schnitt 0.4 % bedeuten. Dieser Ansatz widerspräche einer 
friedlichen Entwicklung der EU. Daher sind Ausgaben für Rüstungsgüter der Mitgliedstaaten 
von ihrer Beschaffenheit her keine Investitionen im klassischen Sinn und sollten daher nicht 
als Anlageinvestitionen, sondern weiter wie bisher als normaler Betriebsaufwand gebucht 
werden.

Emenda 52
Edward Scicluna

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn meħtieġ, u biex tiġi żgurata l-
konformità ma' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi r-riżorsi 
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u l-kompetenza meħtieġa sabiex tgħin lill-
Istati Membri li ma għandhomx biżżejjed 
riżorsi disponibbli jew li jridu jegħlbu 
ostakli metodoloġiċi kbar.

Or. en

Emenda 53
Edward Scicluna

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
deroga skont il-paragrafu 1 biss fejn ikun 
jidher b'mod ċar li ma hemmx biżżejjed 
riżorsi jew hemm ostakli metodoloġiċi 
kbar. Id-deroga għandha tingħata biss 
għal perjodu li huwa twil biżżejjed sabiex 
jippermetti lill-Istat Membru jsolvi l-
ostakli tiegħu relatati mar-riżorsi jew mal-
metodoloġija. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi r-riżorsi u l-kompetenza
meħtieġa biex tassisti lill-Istat Membru.
Il-Kummissjoni ma għandhiex tagħti 
deroga jekk din tista' tipperikola b'mod 
sproporzjonat il-preċiżjoni tad-dejta 
aggregata. Il-proporzjon tal-PDG tal-Istat 
Membru fi ħdan l-Unjoni jew fiż-żona 
euro ma għandux iservi ta' ġustifikazzjoni 
għall-għoti ta' deroga.

Or. en

Emenda 54
Edward Scicluna

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Atti delegati ma għandhomx jintużaw
fir-rigward ta' informazzjoni tal-istatistika
prodotta b'konnessjoni mal-
implimentazzjoni tal-proċedura ta' żbilanċ 
eċċessiv jew tal-proċeduri ta' żbilanċ
makro-ekonomiku.

Or. en

Emenda 55
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill dak il-perjodu ta’ żmien 
għandu jiġi estiż b’xahrejn.

Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill dak il-perjodu ta’ żmien 
għandu jiġi estiż b’xahrejn oħra.

Or. ro

Emenda 56
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Anness A – kapitolu 1 – punt 1.18 – punt b – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-irwol tal-gvern u l-pożizzjoni 
finanzjarja tiegħu;

(2) Ir-rwol tal-gvern u l-pożizzjoni 
finanzjarja tiegħu, għall-fini tal-analiżi
tad-dħul, tal-infiq u tad-dejn fil-livelli 
nazzjonali u reġjonali stabbiliti fil-livell 2 
tan-NUTS;

Or. it
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Emenda 57
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness A – kapitolu 1 – punt 1.18 – paragrafu b – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-territorjalizzazzjoni reġjonali tal-
infiq tal-gvern ċentrali;

Or. en

Emenda 58
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness A – kapitolu 1 – punt 1.18 – paragrafu b – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Dejta reġjonali dwar il-proporzjon
bejn ishma azzjonarji pubbliċi u privati;

Or. en

Emenda 59
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness A – kapitolu 1 – punt 1.18 – paragrafu  – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-analiżi tal-interdipendenzi bejn l-
ekonomiji tal-UE;

(2) L-analiżi tal-interdipendenzi bejn l-
ekonomiji tal-UE fejn jitqiesu l-Istati 
Membri u r-reġjuni tagħhom, b'mod 
partikolari fejn dawk ir-reġjuni
għandhom setgħat leġiżlattivi u fiskali;

Or. en
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Emenda 60
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness A – kapitolu 1 – punt 1.18 – paragrafu d – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Dejta dwar l-iżbilanċi fiskali
reġjonali (permezz tal-metodu taċ-
ċirkolazzjoni monetarja) għal dawk ir-
reġjuni tal-livell 1 u 2 tan-NUTS b'setgħat
fiskali u leġiżlattivi.

Or. en

Emenda 61
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Anness A – kapitolu 13 – punt 13.04 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet reġjonali huma magħmula mill-
istess ġabra ta' kontijiet bħall-kontijiet 
nazzjonali, jiġifieri jagħmlu l-istrutturi, l-
iżviluppi u d-differenzi ekonomiċi 
reġjonali viżibbli. Il-problemi kunċettwali 
u fil-kejl jirriżultaw f'ġabra ta' kontijiet 
għar-reġjuni li jkunu iktar limitati fl-ambitu 
u fid-dettall mill-kontijiet nazzjonali.

Il-kontijiet reġjonali huma magħmula mill-
istess ġabra ta' kontijiet bħall-kontijiet 
nazzjonali, jiġifieri jagħmlu l-istrutturi, l-
iżviluppi u d-differenzi ekonomiċi 
reġjonali viżibbli. Il-problemi kunċettwali 
u fil-kejl jirriżultaw f'ġabra ta' kontijiet 
għar-reġjuni li jkunu iktar limitati fl-ambitu 
u fid-dettall mill-kontijiet nazzjonali. Fid-
dawl tal-iskala tal-infiq pubbliku fil-livell 
reġjonali, iċ-ċifri ta' nfiq komprensivi
għandhom jiġu pprovduti għal reġjuni tal-
livell 2 tan-NUTS, sabiex tiġi żgurata
trasparenza akbar fl-użu tal-flus pubbliċi

Or. it

Emenda 62
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
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Anness A – kapitolu 13 – punt 13.08

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet reġjonali għandhom jinġabru 
fuq il-bażi tad-dejta reġjonali miġbura 
direttament, u d-dejta nazzjonali bi tqassim 
reġjonali abbażi ta' assunzjonijiet. Iktar 
kemm tkun kompluta d-dejta miġbura 
direttament, inqas ikun hemm bżonn ta' 
assunzjonijiet.  In-nuqqas ta' informazzjoni 
reġjonali li tkun kompluta, aġġornata u 
affidabbli biżżejjed, jirrikjedi l-
assunzjonijiet fil-ġbir tal-kontijiet 
reġjonali. Dan jimplika li xi differenzi bejn 
ir-reġjuni ma jkunux bilfors riflessi fil-
kontijiet reġjonali.

Il-kontijiet reġjonali għandhom jinġabru 
fuq il-bażi tad-dejta reġjonali miġbura 
direttament, u, fejn japplikaw eżenzjonijiet 
speċjali, ta' dejta nazzjonali bi tqassim 
reġjonali abbażi ta' assunzjonijiet. Iktar 
kemm tkun kompluta d-dejta miġbura 
direttament, inqas ikun hemm bżonn ta' 
assunzjonijiet.  In-nuqqas ta' informazzjoni 
reġjonali li tkun kompluta, aġġornata u 
affidabbli biżżejjed, jirrikjedi l-
assunzjonijiet fil-ġbir tal-kontijiet 
reġjonali. Dan jimplika li xi differenzi bejn 
ir-reġjuni ma jkunux bilfors riflessi fil-
kontijiet reġjonali.

Or. it

Emenda 63
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness B – tabella 1 – ringieli 2, 801, 27 u 28

Test propost mill-Kummissjoni

2 L-ammonti prinċipali meħuda f’daqqa tal-gvern ġenerali – annwali 3/9 mill-1995 ’il 
quddiem

801 Il-kontijiet mhux finanzjarji skont is-settur – kull tliet xhur 85 jum mill-1999Q1 
’il quddiem

27 Il-kontijiet finanzjarji għall-gvern ġenerali – kull tliet xhur 85 jum mill-1999Q1 
’il quddiem

28 Id-dejn tal-gvern – kull tliet xhur 3 mill-2000Q1 
’il quddiem 

Emenda

2 L-ammonti prinċipali meħuda f’daqqa tal-gvern ġenerali – annwali

3/9 jew, għall-inqas għall-
Istati Membri taż-żona 

tal-euro, 85 jum u, mill-
2017, 82 jum.

mill-1995 ’il 
quddiem

801 Il-kontijiet mhux finanzjarji skont is-settur – kull tliet xhur 85 jum u, għall-inqas 
għal Stati Membri taż-

mill-1999Q1 
’il quddiem
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żona tal-euro, mill-2017, 
82 jum.

27 Il-kontijiet finanzjarji għall-gvern ġenerali – kull tliet xhur

85 jum u, għall-inqas 
għal Stati Membri taż-

żona tal-euro, mill-2017, 
82 jum.

mill-1999Q1 
’il quddiem
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Ġustifikazzjoni

Il-BĊE talab skadenza iqsar biex jirċievi informazzjoni għal-laqgħat tal-Gvernaturi tal-BĊE
Iżda t-tqassir ta' skadenzi għal tali statistika jista' jikkomprometti l-kwalità tal-informazzjoni, 
speċjalment jekk l-informazzjoni titħejja b'mod integrat.  Il-kunsinna ta' dejta bażika 
tirappreżenta wkoll spiża sostanzjali żejda. Peress li l-BĊE jeħtieġ din l-informazzjoni biss 
għall-pajjiżi taż-żona tal-Euro, l-iskadenza għar-rappurtar min-naħa tal-Istati Membri l-oħra
għandha tibqa' kif inhi sakemm il-benefiċċji ta' rappurtar aktar bikri meta mqabbla mal-
affidabbiltà mnaqqsa u żieda fl-ispiża tal-konformità jistgħu jiġu evalwati aħjar.


