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PR_COD_1amCom

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

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sistema 
Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea
(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2010)0774),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu l-Kummissjoni ssottomettiet il-proposta lill-
Parlament (C70010/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta' Mejju 20111,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A70000/2011),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk bi ħsiebha temenda l-
proposta tagħha b'mod sostanzjali jew tissostitwixxiha b'test ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din il-pożizzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-superviżjoni tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u tal-unjoni ekonomika u 
monetarja (UEM) teħtieġ informazzjoni li 
tista' titqabbel, u li hi aġġornata u 
affidabbli dwar l-istruttura u l-iżviluppi fil-
qagħda ekonomika ta' kull /Stat Membru 
jew reġjun.

(1) It-tfassil ta' politika fl-Unjoni u s-
superviżjoni tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u tal-unjoni ekonomika u 
monetarja (UEM) jeħtieġu informazzjoni li 
tista' titqabbel, u li hi aġġornata u 
affidabbli dwar l-istruttura u l-iżviluppi fil-
qagħda ekonomika ta' kull Stat Membru 

                                               
1 ĠU C 203, 9.7.2011, p. 3.
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jew reġjun.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Iċ-ċittadini tal-Unjoni jeħtieġu l-
kontabilità ekonomika bħala għodda bażika 
għall-analiżi tal-qagħda ekonomika ta' /Stat 
Membru jew reġjun. Biex ikun jista' jsir 
tqabbil, dawn il-kontijiet għandhom 
jitfasslu fuq il-bażi ta' sett wieħed ta' 
prinċipji li ma jkunux miftuħa għal 
interpretazzjonijiet differenti.

(3) Iċ-ċittadini tal-Unjoni jeħtieġu l-
kontabilità ekonomika bħala għodda bażika 
għall-analiżi tal-qagħda ekonomika ta' Stat 
Membru jew reġjun. Biex ikun jista' jsir 
tqabbil, dawn il-kontijiet għandhom 
jitfasslu fuq il-bażi ta' sett wieħed ta' 
prinċipji li ma jkunux miftuħa għal 
interpretazzjonijiet differenti. L-
informazzjoni provduta għandha tkun 
kemm jista' jkun preċiża, kompluta u fil-
ħin sabiex tiżgura trasparenza massima, 
speċjalment fir-rigward tas-settur 
pubbliku.

Or. en

Emenda 3

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-PGD u 
lil hinn minnu - Inkejlu l-progress f'dinja li 
dejjem qed tinbidel". Huma meħtieġa
aktar studji metodoloġiċi u testijiet ta' 
dejta, partikolarment biex iqisu aktar il-
valur miżjud tas-settur pubbliku u tal-
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ambjent. Għandu jiġi esplorat l-użu ta' 
metodi ġodda, awtomatiċi u fil-ħin reali 
ta' ġbir ta' dejta.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Waqt il-pubblikazzjoni tad-dejta, 
għandu jiġi adottat approċċ li huwa aktar 
faċli għall-utent, bil-provvista ta' 
informazzjoni aċċessibbli u utli għaċ-
ċittadini tal-Unjoni u għal dawk kollha 
interessati.

Or. en

Emenda 5

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 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.

(14) In-nefqa għar-riċerka u l-iżvilupp hija
investiment u għalhekk għandha tiġi 
reġistrata bħala formazzjoni 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. en
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Emenda 6

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-
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, filwaqt li tqis il-
kunsiderazzjonijiet ambjentali. Studji bħal 
dawn 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 
tiġi meqjusa bħala element wieħed għall-
kisba ta' dawn il-miri. 

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-
finijiet ta' emendar tal-Annessi ta' dan ir-
Regolament. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert.

(16) Is-setgħa li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
għall-finijiet ta' emendar tal-Annessi ta' 
dan ir-Regolament. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert u, fejn ikun adegwat, il-
Bank Ċentrali Ewropew (BĊE). Il-
Kummissjoni, waqt it-tħejjija u t-tfassil 
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tal-atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u 
adegwata tad-dokumenti relevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 8

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 meta 
jkun hemm raġunijiet b'saħħithom li juru 
li l-provvista tad-dejta mhijiex fattibbli 
minħabba insuffiċjenza tar-riżorsi 
disponibbli, jew għax jeħtieġ li jingħelbu 
ostakli metodoloġiċi prinċipali. Derogi 
bħal dawn għandhom ikunu temporanji u 
għandhom jiġu riveduti.

Or. en

Emenda 9

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 

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 
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proprji. proprji. Il-Kummissjoni għandha tħejji 
abbozzi ta' atti delegati f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Bank Ċentrali Ewropew 
meta dan ikun xieraq. 

Or. en

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sal- ...*, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-Anness B u tadotta att delegat 
skont l-Artikoli 7, 8 u 9 biex torganizza u 
tiffaċilita t-tabelli tat-trażmissjoni tad-
dejta, sabiex tiżgura programm ċar, 
koerenti, mhux ambigwu u trasparenti 
għat-trażmissjoni tad-dejta.
_____________
* ĠU jekk jogħġbok inserixxi d-data: sitt 
xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament. 

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tivvaluta l-kwalità tad-dejta trażmessa.

4. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tivvaluta l-kwalità tad-dejta trażmessa. Il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar 
il-kwalità tad-dejta dwar kontijiet 
nazzjonali u reġjonali kull sentejn sa mill-
...*.
_____________
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* ĠU jekk jogħġbok inserixxi d-data: 
sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament. 

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Safejn is-sistema tal-istatistika 
nazzjonali teħtieġ adattamenti ewlenin 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni tista' tagħti derogi lill-Istati 
Membri skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 10 mill-applikazzjoni tiegħu sal-
1 ta' Jannar 2020.

1. Safejn is-sistema tal-istatistika 
nazzjonali teħtieġ adattamenti ewlenin 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni tista' tagħti derogi 
temporanji lill-Istati Membri skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 10 mill-
applikazzjoni tiegħu sal-1 ta' Jannar 2020.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tagħti deroga 
skont il-paragrafu 1 biss jekk tkun 
ġustifikata minħabba riżorsi fejn ikun 
jidher b'mod ċar li mhumiex suffiċjenti 
jew ostakli metodoloġiċi prinċipali. Id-
deroga għandha tingħata biss għal 
perjodu li huwa twil biżżejjed sabiex 
jippermetti lill-Istat Membru jsolvi l-
ostakli tiegħu relatati mar-riżorsi jew 
dawk metodoloġiċi. Il-Kummissjoni 
m'għandhiex tagħti deroga jekk din tista' 
tipperikola b'mod sproporzjonat l-
akkuratezza tad-dejta aggregata. Il-
proporzjon tal-PDG tal-Istat Membru fi 
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ħdan l-Unjoni jew fiż-żona euro 
m'għandux iservi ta' ġustifikazzjoni għall-
għoti tad-deroga.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat 
f'perjodu ta' xahrejn mid-data tan-notifika.

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat 
f'perjodu ta' tliet xhur mid-data tan-
notifika. 

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 bi tliet xhur.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
ANNESS A – Kapitolu 2 – punt 2.21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.21 Kumpanija holding li sempliċement 
ikollha fil-pussess tagħha l-assi tas-
sussidjarji hija eżempju wieħed ta’ 
istituzzjoni finanzjarja kaptiva.  Unitajiet 
oħra li huma wkoll ittrattati bħala 
istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi huma 
unitajiet li għandhom il-karatteristiċi ta’ 
SPE kif imfisser hawn fuq, inklużi l-fondi 
tal-investiment u l-pensjoni u l-unitajiet li 
jintużaw għaż-żamma u l-immaniġġjar tal-
ġid bħala servizz għal individwi jew 
familji, għaż-żamma ta’ assi għat-

2.21 Kumpanija holding li sempliċement 
ikollha fil-pussess tagħha l-assi tas-
sussidjarji hija eżempju wieħed ta’ 
istituzzjoni finanzjarja kaptiva.  Unitajiet 
oħra li huma wkoll ittrattati bħala 
istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi huma 
unitajiet li għandhom il-karatteristiċi ta’ 
SPE kif imfisser hawn fuq, inklużi l-fondi 
tal-investiment u l-pensjoni u l-unitajiet li 
jintużaw għaż-żamma u l-immaniġġjar tal-
ġid bħala servizz għal individwi jew 
familji, għall-ħruġ ta’ titoli f’isem 
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titolizzazzjoni, għall-ħruġ ta’ titoli f’isem 
kumpaniji relatati (kumpanija bħal din 
tissejjaħ "conduit"), u l-unitajiet li jservu 
ta’ mezzi għat-titolizzazzjoni u li jwettqu 
funzjonijiet finanzjarji oħra.

kumpaniji relatati (kumpanija bħal din 
tissejjaħ "conduit"), u li jwettqu 
funzjonijiet finanzjarji oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda li ġiet suġġerita mill-BĊE. Il-korporazzjonijiet ta’ vetturi finanzjarji involuti fi 
tranżazzjonijiet ta' titolazzjoni ta' kull forma ma jistgħux jiġu trattati bl-istess mod bħal 
istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi — b'mod partikolari, m'humiex konsolidati mal-oriġinatur, 
irrispettivament mill-kriterji ta' 'indipendenza'. Huma klassifikati bħala intermedjarji 
finanzjarji oħra (p.125). Ara l-Artikolu 1 tar-Regolament BĊE/2008/30 tad-19 ta' Diċembru 
2008 dwar statistika li tittratta l-attiv u l-passiv ta' korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji 
involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni (2). 

Emenda 16

Proposta għal regolament
ANNESS A – Kapitolu 2 – punt 2.75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.75 Definizzjoni: Is-subsettur 
“korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti 
għajr għall-bank ċentrali” (S.122) jinkludi 
l-korporazzjonijiet u l-unitajiet ta’ status 
kważi korporattiv finanzjarji kollha, għajr 
għal dawk ikklassifikati fil-bank ċentrali u 
fis-subsetturi tal-MMF, li huma 
prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni 
finanzjarja u li n-negozju tagħhom hu li 
jirċievu d-depożiti minn unitajiet 
istituzzjonali, u, fuq il-kont proprju 
tagħhom, japprovaw għoti b’self u/jew 
jinvestu f’titoli.

2.75 Definizzjoni: Is-subsettur 
“korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti 
għajr għall-bank ċentrali” (S.122) jinkludi 
l-korporazzjonijiet u l-unitajiet ta’ status 
kważi korporattiv finanzjarji kollha, għajr 
għal dawk ikklassifikati fil-bank ċentrali u 
fis-subsetturi tal-MMF, li huma 
prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni 
finanzjarja u li n-negozju tagħhom hu li 
jirċievu d-depożiti u/jew jagħlqu sostituti 
għal depożiti minn unitajiet istituzzjonali li 
mhumiex MFIs, u, fuq il-kont proprju 
tagħhom, japprovaw għoti b’self u/jew 
jinvestu f’titoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda li ġiet suġġerita mill-BĊE. It-test għandu jiġi allinjat bid-definizzjoni ta' 'MFIs 
oħra' fl-Artikolu 1 tar-Regolament BĊE/2008/32 tad-19 ta' Diċembru 2008 rigward il-karta 
tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (Recast) (3). Jinsab inkluż ukoll 



PE473.886v01-00 14/20 PR\879967MT.doc

MT

kliem simili fl-SNA 2008.

Emenda 17

Proposta għal regolament
ANNESS A – Kapitolu 2 – punt 2.90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.90 Definizzjoni: Korporazzjonijiet 
finanzjarji vettura involuti fi 
tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (FVC) 
huma kumpaniji li jwettqu tranżazzjonijiet 
ta’ titolizzazzjoni. FCV li jissodisfaw il-
kriterji ta’ unità istituzzjonali huma 
kklassifikati f’S.125, jew inkella jiġu 
ttrattati bħala parti integrali mill-
kumpanija prinċipali.

2.90 Definizzjoni: Korporazzjonijiet 
finanzjarji vettura involuti fi 
tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (FVC) 
huma kumpaniji li jwettqu tranżazzjonijiet 
ta’ titolizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda li ġiet suġġerita mill-BĊE. L-FVCs għandhom jiġu trattati bħala unitajiet 
istituzzjonali separati independentement mill-kriterji bħall-'grad ta' indipendenza mill-unità 
prinċipali' (ara l-paragrafu 2.22). Ara l-Artikolu 1 tar-Regolament BĊE/2008/30. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
ANNESS A – Kapitolu 3 – punt 3.19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prezz ekonomikament sinifikanti ta' 
prodott huwa definit f’relazzjoni mal-unità 
istituzzjonali u l-KAU lokali li pproduċiet 
il-prodott. Pereżempju, il-prodotti kollha 
tal-intrapriżi mhux inkorporati posseduti 
mill-unitajiet domestiċi mibjugħin lil 
unitajiet istituzzjonali oħra jinbiegħu għal 
prezzijiet ekonomikament sinifikanti, 
jiġifieri jridu jitqiesu bħala prodott għas-
suq. Fil-każ tal-prodott ta' unitajiet 
istituzzjonali oħra, l-abbiltà ta' mpenn 
f'attività tas-suq bi prezzijiet 
ekonomikament sinifikanti tiġi kkontrollata 

Il-prezz ekonomikament sinifikanti ta' 
prodott huwa definit f’relazzjoni mal-unità 
istituzzjonali u l-KAU lokali li pproduċiet
il-prodott. Pereżempju, il-prodotti kollha 
tal-intrapriżi mhux inkorporati posseduti 
mill-unitajiet domestiċi mibjugħin lil 
unitajiet istituzzjonali oħra jinbiegħu għal 
prezzijiet ekonomikament sinifikanti, 
jiġifieri jridu jitqiesu bħala prodott għas-
suq. Fil-każ tal-prodott ta' unitajiet 
istituzzjonali oħra, l-abbiltà ta' mpenn 
f'attività tas-suq bi prezzijiet 
ekonomikament sinifikanti tiġi kkontrollata 
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notevolment permezz ta' kriterju 
kwantitattiv (il-kriterju tal-50%), bl-użu 
tal-proporzjoni tal-bejgħ kontra l-ispejjeż 
tal-produzzjoni. Biex tkun produttur tas-
suq, l-unità għandha tkopri talanqas 50%
tal-ispejjeż tagħha permezz tal-bejgħ 
tagħha tul perjodu sostnut ta' għadd ta' 
snin. 

notevolment permezz ta' kriterju 
kwantitattiv (il-kriterju tal-50%), bl-użu 
tal-proporzjoni tal-bejgħ kontra l-ispejjeż 
tal-produzzjoni. Biex tkun produttur tas-
suq, l-unità għandha tkopri 100% tal-
ispejjeż tagħha permezz tal-bejgħ tagħha 
tul perjodu sostnut ta' għadd ta' snin. 

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
ANNESS A – Kapitolu 5 – punt 5.108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.108 Huwa essenzjali li jiġi stabbilit jekk 
il-korporazzjoni finanzjarja involuta fit-
titolizzazzjoni tal-assi tamministrax 
attivament il-portafoll tagħha billi toħroġ 
titoli tad-dejn u tassumi riskju, minflok 
sempliċiment taġixxi bħala attività 
fiduċjarja li tamministra assi b’mod 
passiv jew ikollha titoli tad-dejn. Meta l-
korporazzjoni finanzjarja tkun is-sid 
legali ta’ portafoll ta’ assi, tkun l-emittent 
ta’ titoli tad-dejn li jippreżentaw imgħax 
fil-portafoll, ikollha sett sħiħ ta' kontijiet, 
u ġġorr ir-riskji tas-suq u l-kreditu, tkun 
qed taġixxi bħala intermedjarju 
finanzjarju kklassifikat fost intermedjarji 
finanzjarji oħra. Il-korporazzjonijiet 
finanzjarji involuti fit-titolizzazzjoni tal-
assi, li jissejħu wkoll korporazzjonijiet ta’ 
vettura finanzjarja (FVC), normalment 
ma jġorrux ir-riskju tas-suq jew tal-
kreditu, billi kwalunkwe bidla fil-valur 
tal-assi miżmuma minnhom li tirriżulta 
minħabba dawk ir-riskji titpatta waħda 
waħda permezz ta' tnaqqis fil-prinċipal 
u/jew l-imgħax imħallas lit-titolari tat-
titoli sostnuti bl-assi (ABS). L-aġenziji 
tar-rati tal-kreditu jisħqu wkoll li l-
korporazzjonijiet tat-titolizzazzjoni huma 

imħassar
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kompletament protetti mill-insolvenza. Il-
korporazzjonijiet finanzjarji involuti fit-
titolizzazzjoni tal-assi huma distinti minn 
entitajiet li jinħolqu biss biex iżommu 
portafolli speċifiċi ta’ assi u 
obbligazzjonijiet finanzjarji. Dawn l-
entitajiet huma kkombinati mal-
korporazzjonijiet prinċipali tagħhom, jekk 
ikunu residenti fl-istess pajjiż tal-
korporazzjoni prinċipali. Madankollu, l-
entitajiet nonresidenti jitqiesu bħala 
unitajiet istituzzjonali separati u jiġu 
kklassifikati bħala istituzzjonijiet 
finanzjarji kaptivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda li ġiet suġġerita mill-BĊE. Dan il-paragrafu għandu jitħassar peress li mhuwiex 
konsistenti mad-definizzjonijiet u l-kriterji applikabbli għall-vetturi ta' titolizzazzjoni. L-
applikazzjoni tagħha tista' tirriżulta fil-konsolidazzjoni tal-vetturi bl-unitajiet 'prinċipali' 
residenti, sakemm il-vetturi ta' titolizzazzjoni tipikament ma jissodisfawx il-kriterji proposti 
tar-riskju tas-suq u tal-kreditu (ara wkoll l-emenda 17). 

Emenda 20

Proposta għal regolament
ANNESS A – Kapitolu 20 – punt – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-abbiltà li twettaq attività tas-suq tiġi 
ċċekkjata notevolment permezz tal-kriterju 
kwantitattiv tas-soltu (il-kriterju ta' 50 %), 
bl-użu tal-proporzjon tal-bejgħ meta 
mqabbel mal-ispejjeż tal-produzzjoni (kif 
inhu definit fil-paragrafi 20.30 u 20.31). 
Biex tkun produttur tas-suq, l-unità
pubblika għandha tkopri tal-inqas 50 %
tal-ispejjeż tagħha permezz tal-bejgħ 
tagħha tul perjodu sostnut fuq diversi snin. 

L-abbiltà li twettaq attività tas-suq tiġi 
ċċekkjata notevolment permezz tal-kriterju 
kwantitattiv (il-kriterju ta' 100 %), bl-użu 
tal-proporzjon tal-bejgħ meta mqabbel 
mal-ispejjeż tal-produzzjoni (kif inhu 
definit fil-paragrafi 20.30 u 20.31). Biex 
tkun produttur tas-suq, l-unità pubblika 
għandha tkopri 100 % tal-ispejjeż tagħha 
permezz tal-bejgħ tagħha tul perjodu 
sostnut fuq diversi snin. 

Or. en
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Emenda 21

Proposta għal regolament
ANNESS B – L-ewwel tabella – ringiela 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 85 jum(*) 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 85 jum(*) mill-2000Q1 
’il quddiem

___________________
(*) 82 jum mill-2017, għallanqas għal Stati Membri fiż-żona tal-euro

Or. en

Justification

Amendment suggested by the ECB. The ECOFIN Council endorsed in September 2000 the 
EMU Action Plan on Statistical Requirements and set the target time for quarterly integrated 
euro area accounts by institutional sector at t+90 days following the reference quarter to 
meet the ECB’s monetary policy needs. This implied that Eurostat and the ECB would have to 
collect the respective national data at t+82 days. Due to the envisaged schedule for ECB 
Governing Council meetings in 2015 and 2016, a reduction in the time lag to t+85 would 
suffice for 2015 to 2016. Accordingly, the ECB supports advancing the reporting deadlines 
for the quarterly sector accounts under the ESA transmission programme to t+85 days by 
2014, aiming at t+82 days by 2017 to support the compilation of full quarterly integrated 
euro area accounts at t+90 days.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
ANNESS B – Tabella 2 – l-aħħar żewġ ringieli

Test propost mill-Kummissjoni

EDP_D41 L-imgħaxijiet, inklużi l-flussi fuq it-tpartit u l-FRAs S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

EDP_B9 Il-krediti netti(+)/Is-self nett (-)taħt il-Proċedura ta’ Defiċit 
Eċċessiv (EDP) (4)

S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Emenda

D.41 Imgħax S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

B.9 Il-krediti netti (+)/Is-self nett (-) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġiet suġġerita mill-BĊE. Din il-bidla teknika għandha l-għan li ġġib id-defiċit tal-
ESA u l-EDP konformi ma' xulxin.

Emenda 23

Proposta għal regolament
ANNESS B – Tabella 801 – l-aħħar żewġ ringieli

Test propost mill-Kummissjoni

Informazzjoni addizzjonali għall-Gvern 
Ġenerali Is-setturi

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Il-Formazzjoni kapitali Gross Fiss x
OTR Dħul Ieħor mill-Proprjetà, li mhuwiex 

speċifikat xi mkien ieħor x

Emenda

Informazzjoni addizzjonali għall-Gvern 
Ġenerali Is-setturi

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2
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OTE Il-Formazzjoni kapitali Gross Fiss x
OTR Dħul Ieħor mill-Proprjetà, li mhuwiex 

speċifikat xi mkien ieħor x

EMH Sigħat kuntrattwali maħduma x
EMP Persuni impjegati x

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġiet suġġerita mill-BĊE. Sabiex jintlaħqu l-bżonnijiet tal-pubbliku u dawk politiċi 
għall-kejl tal-kumpens għal kull impjegat u għal kull siegħa fis-settur ġenerali tal-gvern, il-
programm ta' trażmissjoni (it-Tabella 801) għandu jiġi supplimentat b'dejta dwar in-numru 
ta' impjegati u s-sigħat maħduma għas-settur ġenerali tal-gvern kull tliet xhur.  
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NOTA SPJEGATTIVA

Dan ir-regolament jistabbilixxi r-regoli li għandhom jiġu osservati għall-ġbir u l-publikazzjoni 
tad-dejta makroekonomika essenzjali fl-UE. Fil-prattika, il-proposta tal-Kummissjoni hija 
reviżjoni estensiva tas-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali (is-Sistema 
Ewropea tal-Kontijiet - ESA), li hija bbażata fuq l-aħħar reviżjoni tas-Sistema tal-Kontijiet 
Nazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti (SNA -adottata fl-2008), u tidħol f'aktar dettall.

L-istatistika tinsab fil-qalba tad-dibattitu pubbliku: 
jeħtieġ li jkun hemm dejta indipendenti, affidabbli, komparabbli u fil-ħin  għal min iffassal il-
politika kif ukoll għall-atturi u ċ-ċittadini ekonomiċi biex titkejjel, tiġi valutata u sorveljata r-
realtà ekonomika u l-iżviluppi tagħha. Għandu jsir kull sforz biex jiġi żgurat li ESA riveduta 
tipprovdi liċ-ċittadini tal-UE bi statistika makro-ekonomika tal-ogħla kwalità, ibbażata fuq 
metodoloġija sana u li tiġi provduta skont skeda preċiża.

L-Istati Membri jindikaw tħassib dwar il-piżijiet amministrattivi, għal din ir-raġuni, ir-rapport 
jissuġġerixxi li, meta jkun possibbli, għandhom jitwettqu metodi awtomatiċi u fil-ħin reali tal-
ġbir tad-dejta. 

Ir-rapport jipproponi wkoll it-tisħiħ tal-proposta tal-Kummissjoni kif ġej:

 huwa jenfasizza li d-dejta provduta għandha tkun kemm jista' jkun kompluta biex 
tiżgura trasparenza massima, speċjalment rigward is-settur pubbliku, u jinsisti li r-
rapport għandu jiġi prodott u pubblikat bil-ħsieb tal-utent;

 huwa jenfasizza li jeħtieġ li jsir aktar xogħol metodoloġiku sabiex tingħata stampa 
aktar kompluta tal-aspetti ambjentali, l-attivitajiet tad-djar u tas-settur pubbliku;

 huwa jimmira li jillimita d-derogi għall-ammont l-aktar minimu sabiex jiżgura stampa 
ċara u kompluta; avvenimenti reċenti wrew li anki pajjiżi fejn il-PGD tagħhom huwa 
frazzjoni żgħira ta' dak tal-UE, dan jista' jkollu effetti sistemiċi: il-fatt li ma jkollhomx 
informazzjoni kompluta mhijiex alternattiva għall-pajjiżi żgħar;

 jitlob lill-Kummissjoni biex tabbozza kompletament mill-ġdid il-programm tat-
trażmissjoni tad-dejta: filfatt il-programm preżentat fl-Anness B joħloq konfużjoni u 
ma jippermettix li l-kontenut ikun kompletament jiftiehem il-frekwenza u l-iskadenzi 
tal-istatistika li għandhom jiġu pubblikati mill-MS; 

 huwa jeżiġi rapport ta' kwalità dwar il-kontijiet nazzjonali mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, kull sentejn;

 huwa jippermetti aktar ħin għall-eżaminazzjoni ta' atti delegati mill-Parlament. 


